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 . نیحلاصلا ضاير یط 2 . نیبلاطلا نيعم
 «نیحلاصلا ضایر ىلع نيبلاطلا نيعم”

 برش ودرا یلص 5: شل ڑافو ےک دل ارچرد

 رک روم لا بنک الا

 یار اپ مار آد اخ ب تکی ی فل

 ب ارگ قوراف رمی وور کرسی دیش تک 7

 تراوس تین تک اپ مک باک را

 اوره ]نا زیا نم تک
 ورق رانا تک

 "نا دار ا ہتکک اتیا ت عاشا ۱

 کا شیلا نر تلا تعامل ارم انا بت لا لب

 یار یم افر اخ بک کار ی دیر دان بک



 تر الی لن سطر زیر

 مرا ٹی لازم بزرگ ام
 - ارکان وزیر سیما

 ِ نو مطالعات

 اظ بامر ناب الوتر

 نم مپ ثم لا

 ۱ ۱ الور اس لین: رقت

 ۱ را رظفهپح سرش رتی دلا لاک ۱

 شفای ءافالاراو کر

 بخار ان الو ترت ود یو: کری تام ۱

 ( رب را ) شان

 ___ گولمملا يلا ناسحالا لصف باب
 ٠ قحز ہللا قح یدوب لا کردا لضف باب



 طالعخالا رهو ج رهلا ىل ةدابعلا لضف باب

 اهرحنو نفلار ۱

 ۱ ۳ام عبا یاس لس

 .--۔اضقلانسح وءاطعلا

 ۱ ترم رد

 ًاثلحمو ۱

 اھتمزالم ىلا بدنلاو رک دا قلخ لضف باب "

 ءاسملاو حابصلا دنع رکالا باب

 مرنلا دنع لوقی ام باب

 رش س



 . نیحلاصلا ضایر ىلع ٠ 2 مم نیبلاطلا نیحم

 يا بنز دن نو ترضح بغلاف لالا ةماعلا رصعلا قق

 یچارک نژاٹ یرونب همالع هیمالسالا مولعلا ةعماج ثیدحلا ذاتسا

 .میحرلا نمحرلا هللا مسب

 /و, 0

 ےیل رکن آوا تک شنید ںی سیٹ هک تی لوٹا تیم رکن آر اس اداراد کالا
 مکس مک عبام رخ مکلبق ابن ہیف))ءے شن ٹیم ا ابا بس مکن آ رر شپ سا ام اک ےک نی دکل و ےنلاج بہ تما

 ل وا شا لس ساب یھ کا انآ ارث سیب تاک تاذ ل 22 ؟ےرنص واچ جمال وا ((مکنیب ام

 ماچ فرار سن ریو یکے ناش سا ںی یت تیپ ےس رپ ےرمدد کیاردا طلا قوم
 تیپ ست لار نر راک اکی ّلررتاکتتباطم لاک ارام رز ےس کون ل آرت 7

 ےئال ےک اروا ناز ےس یا زو واک ید ےس سیاہ ےہ یار وا قاب نیتی یھی دوا کتان

 . قد پکی کوک نیٹ اطا یم مل لیڈی ون و کاک از اک ق
 ہقلخ ناکو )شیر( مکنید مکل تلمک !مویل لا نآر رہ ںیہ لٹ یونٹ یدو کاپ 7ت واک کر ٠ لابتتباسو

 کدو کہ درک هک ت یاد کلا( ےک آرت ترک انکل نام (نآ ر لا
 رایت ریس اک گہ شرک کو ےس یک ےک حوا توا اوہ زان ترکی باک

 گلاب لر زدم لوگ لک نر کشش پورا کا کس
 اذن ال اسا تات اک سو نآرتےن لالا کس ےس حئ اہ ردا لک ناف نرم

 ییا ام 2 اونٹ یداح نوا و و ۳ تن 7 (نرناحل هل اناو 7 لا الزن نحن انار ارفاق ٠

 1 ا رمی تا لٹ یدع

ANO)یش  Lifi7 زن ام سانلل نیم رکالا کیلا انآزئاوز)ایدرا ےن اول  

 ک



 . نیحلاصلا ضایر یلع ۱ ترک نیبلاطلا نیعم
 تلک باز لان اھک توان لم تو بام ےک پآ 7۳7 باتکلا ملا ےن ناآرٹے ناونئیس راش (۶)

 نم( ار تاب رت لاوفاد لاوقا+تاداشراد تامیلقت ملی ہیلع لا یک ڈا لوسرہ ےہ نرگس رک بص اتمر یو نو

 ۱ مراکز اشد اکے رکن رت مکے اہے لیٹ ید لا آر ےہ دعا میٹ نآرق ے ری
 0ت ہیلع لا لذا لور سک یگ آے تالورا اما لادا کت کش, لینا کوم
 کوله سا تر لاو

 دا شنل و دم 0 8 2 اس تے مارک اھم ےن ی ات لو نا

 شرع پیش کر دوا واکس نادار تس ناک ایت بک کے ر کت ایقروا ےہ دوجوم ترور نو تک

 ںیہ ا ےک ٹ داما ورشا ربا اک کت باگ اہ اتارا ید ہد ےل ےک تطاط کت سد نت.

4.- 
 000ص 7 A AS رم

 باران ملارد افرا کا س لات تمدخ لال ےک تیر اعا وردا بن
 روا لر تر ا ميل راد تام ےل ےک ٹی دد ناآرق تا ےن نودالار
 ا ام ھر وا ےگ ٹیداما

 نآ تار 1/75

 را یر فسی شا اوہ تر ترا روم ترضت لو ےررکم کس تیمالو شفا اپنا: ےہدوجوم شاد یر ےل ےک ٹی دمو
 حر ربا ف ماعد سارہ وک لج تا تار ںوؤاھدیکبشو میپ مات در نفر تا فا لات
 . ا ار طاخ یک ادا یش لور الام پہ ےک ٹی دعو پس اروا ےل ےک ےس رک اوا نا لی بعد لات تقی ور
 یاسا وسر تیرداعاروا تاب کم رکن آرقوج “ نیحلاصلا ضار” بانک یک یوا سما فرش یک کدو نک لایک تا
 دا تدارک اس اش لی باک اتکا يا ار تره اچ فروش ل ملز طا
 گن ام روان کت ایکس کک آر سال ےن بحاص یار ناو ناوج ول اف ےک نوٹ کدو: ما جالس لام وع

 اڈے
 ےک ہت وہ سار یلع نیلا نیس مال هم



  نیملاشا شا یف ۱ 70 0ج ۰ ۰ ٠ نیبلاطلا نیعم

 تاچ یر را ےک نانا 3207 4 ےن لی وا وصوم الو مے بو یک لتتوروا ینا ۱

 ۱ کر شف پیام نيرا نیلا شاب رک ما نیما درک ارت یر وا ےک

 ۔یگوہ یک روپ ےن کار کوم

 ۱ 2 می راپ 0 0)499 تر O ام دےک تا" 7

yTرد تقی یاش شرک  

 ۱ یر راز دیت لاک اتق

 نی عابر کت سفاک

 ی جم اد قا یخ لاو

 اہ

yT 



 َنشاَسَلا ضار وع : )8( ٠ نیبلاطلا نیحم

 :تامسل هیس اق د

 هللا ہظفح بحاص دمحم ناج انالرم ترضح نوتفلا مولعلا رهام« لوقنملاو لوقعملا عماج

 ۱ یچارک نٹفلک هیمالسا هعماج ثیدحلا خیش . اج

 میحرلا نمحرلا ہللا مسب

 سومرو نفر رخ ملا نم یتو نم سل لر ا ا ا ا یطعا یا هل املا

 یاب ےہ بانک رشت نا فی« سد گز بم دت ےس اہ تہب ےک کر تام یقش ید

 . کیا سیم امتاز ےل ےک یے باتو راک باک نا دشمن نو کس فیرش

 ما سروش قران بیا نیحلاصلا ضایر۔“زاکذالا رشا رادلا ی قلب
 ا عابر جد

 0ٰ0 رز یر ناسا

 "رگ روا نت وفا ترور رز سیم سنے یک شریک اے لوہا م نیہلاطلا نیعم؟ لو ةبوہےپ رد

 ۱ ۔ ےہ ماف لوچ را تختاروا ےس لال بسر رضا تلاوط اش بال

TTسراب دافتساولرز جل ےک نیو نیلم  

 7 رہ للا یک
 “ولم یک

 و رب e0 22ر

 7 نیل سم ۳



 نيحلاصلا ضاير لف .١ ہر ٠ ك1 . نیبلاطلا نیعم

 :ظیرقت
 لا طفح بحاض دشرتسملا نیلا لامك انالوم ترضح خیشلا ةليضف

 یتا رکن فک لسا ماچ ءامقالاراد سی

 مالک ا یگ رام کا قندی ما ما وجے روپ تی اکنہد کپ یب یاد کیا

 ورم شرت زیاد یراق شر ورا ان مع تامل یىی انادروا تک

 را ات اما تب عرق اد کورس تواب یے را بیتا تفکر

02 7 7 > ,0 

 ۱ " *هدنسلاو دنھلاو بالا قلغا نیصلا کلاداب تفرع الو یورپ اهب ثیدح ال یتلا ميلاالاف"

 -- ی را ضرب ا کیا تلک ماما ائ
 : شام ی نت يه نام ناتو ت شی بتن هک تم راس لی لا با ہیکل ےنوہ لا ےس مرع را نا

ose |۱ ۔ے تابلو انا کت کن اوج لب کد جو بک ناچ کا ںیم لاش  

 ریا اچ بتا کس ایا برا یر تپ املای شید

 ۱ جاچ اسب لئبار

 زر یر ےیل تراک کا یھب هه دز تی نو٢ ی الہ ارواب رام

 روا رو یوگا قام کک اطهار ےہ گرام ایئر روا س لک لوط ات سیب یخ کرک ےلاو

 اچ فود کش رب حاد کدام کت ااقم ےن u ۳ ٹپ امری تیام قامت تا ری السا ۱

 شیلات زی کر تر علما سس کیت رم

 ۱ : ۔ےگ از فین نایاب دی ل ٹرک ریما ںا اےک 1

 داعی کد کد مس پک تر حس

 ۱ ۳ 1 اے موز فسا تا ےنوہ یل ہداہز
.7 

 یارک و ما یا تیر
 . 201 ع1 و7 ظرہ ۲ تک



 نیحلاصلا ضایر یط . )10 . ٠ نیملاطلا نیعم ٠

 ےک رہن تاملق
 (ییرتسروپ راکت فی شو راز )ژ وادی الوم لر تب حلب زن بل لارود یو

 ہیلع را لکا کے ا آلا لار یکن تن ایف ددوخ لول ےنپا ےن ساز اوہ مدد تن 5
 ما ناب ےہ لم ےک تو اک یگ مل رس یر نی تان مک ارم مو

 ایل مایع تام دش کنڈ ںیہ ہیر تل کم السا تل شد نار اش روا ٹی دج اورد نشر مہ تساوی

 ےن لات ننک ںیہ جنم یاد جمی بحاص یا اتری ما لو تره ناجا مزیدار سر اتا راہ ےئاو ےنوہ کشش

 منا تمدن رش کت دب ےس اھت دہ ےترکر اج اوکل و صلی ےن ںوہناروا اف کام تمدن لا
 نا لات یت وہ اد ےس لد ایان کن 26 جزو نئ سا ےڑ وو از اھ ےک ٹیردع بات منا اہ دزوا ید ۱

 00 ارور رفاطع تیل وترد“ نیحلاصلا ضایر ىلع نیبلاطلا ن نیعم مانی اک لاک

 ( رپ راک )فیر وپا وی دتلادیگ



 . نیملاصلا ضایر یلع ٠٠ 0 . ۰... .نیسلاطلا نیحم

 ۰ شر رز میک اوو لس مارک کر وچو وک ا تاغ ؟روا ات که ناخ اک ےن سش ایبک اذ ہد: ےہ اتو حرص نر
 بک نیو لر اما فک ےس بہہ لا سس اوج تکاب تاق ہوے میلو سر لب اتروا ایام رف یراج نسل اکت یابد

 اہب شیٹ ےک مکا عئاوج ج رو کرم دود الف لا کت او تر تست اہ رو ےلاد نکل ناو ناز یکن و زئاف ہیلع
 نزط وف یم سا کے ردد سا یئار گی کن ج ںیہ ن آر ناعم تققترد توت ناف, متری ےک ن 7ق ق شکوہ تار آے ںوتوم
 هاو وال وزرا لجن زن یلاسشا ےن مالسا کے زہاش رپ سا لو لقب عن کتب یک ا اکرم یا ےنوہ

 ن آر ترو رک نایبوک ور لار و تامی یواین کل ژن واتس سم نا ےن رکن آرب دال باک الل تب

 “برت فا ے ےک کتدا رم کش زار قر ا اپ رک جا کبری ایک مھٹ ےن سج ےہ تیت تا دو بروس ادا کرک

 را اج ںیہ راکت اغ آے راہس ےکدرشو لات کیا ائ نانا کے مر ما کت یقه روم زجاع یھ

 لا ترورض رکن تزریق اک نج ےس یو مان اکت ارور شر یار وا باتو عاتخشکت یارب ددر کاو لے اروا هورورش

 یری وج یھت ٹیردرض یکن آر ق لطم ےیل ا کا ےل ےک لیک کب ردرض اوس ےک اھ نت یشاسنا ماع تیر شر رم کاک تیر ما
 ضرب لک افعرنم یک وہ نلآ مت عم تار ارب هر کنده کرد گر ENA آر شان افلا کوم کن آم ےس لوضاقت

 ٠ وہ لر اضرر شرم یک اھت لگ الاد ےنوہرداص ےسدوحسڈوجو کارا دی آ کوا رد یہا لات لاو ےک ترم

 ءاینالا ماما نی الو نو الادیس لی د برروی 1 آپا لودملعماکب اتکی رخ آیا ےن رکن نا نو انچ

 رت فا لین ںیم باوج ال باتص ر آی ابد چیک رک بوک اک اب براڈ یک یا یلس یت حا یف “ھوئے رخ نیز فن یو

 ..(101:هرقبل) نوملعتاونوکث ملام مکملعیو ةمکحلاو باتکلا مکملعیو۔یرام اب میت
 قشر لو نور الاد ےک ےس کرم نیز کمک لعل کری رک لو نکاتی کم کرک آر `
 روا سطر فو تایفمصےک رکن آر قوج بس منکر ما نا الا لا (2) اقا 1) جن مو کل ورنچ ود رکن آر تے انا لا

 ینا اقا نوک تہ وج آر ق ی اممروا ںیہ تنیب ز ےک سالا هتلاورورص

 ۔ںیپ آل ام ل ہار

 بب 7 نو ود کا "ھ00 ےس کنی 090 باک ناعم ولالا ٠

 :کں ی زار طق ےہ ے کر کش اق ارا ر کروم فیل من وم تر ٰحلا رےہ ےہ نکل یت

 شال لا لوس ثمر ری ایک ونس ںولوو نونیف روا لی رک 3 ر ےن مالسلاو لا ںیم تی ہما

 ےل کیت اق کا کچو ونگ ایا اے ےک قی فیہ واااو ٹک ایا ے یر لوقر وا طبطو طفح ۃواعلا قراخ ناو ی

 باب 22 07 1 . لامباےس نآ تل کتیا رب رپ تجب کشا



 نیحلاصلا ضاير ىلع ٠١ .aD نیبلاطلا نيعم

 ین رز ےک ابر رد یھب یو رر بج رک" هاب اتیلع نا مش واچ للا لوسر تی دح مان اکن یش رشتو لیک ن رت
 : وچ روا ارش ایا یم لب اک ود نا ںیہ ی ناک یئوکاک یب فتنایمرد ےک تیره روا رکن آر قے يا لا) ےس یئگی ال

 ,17(  شب سی ری یشن آر اتم تراکت نس بات مش ) اتکا ایکس ایکو واک رفت ناک تاس اک اد

 لپ رو تاناصا ےک اعتلای رک ںاہد ںیہ دسار آے سی ےک نیو رشت کلن رژ ں اہ کدام یدانا
 ۔ے لگام فرطاککے تاک "تیام ما تی دیک ارگ انہ لام بند ےک اک تیا

 دم لرش تط ات گرام تی داع اک ہہ جو یبہ گلاب دت ااصادوا ںیہ یک نیک کادو ارم کد ام تی داما کے فر
 دعوت کے ڈبے ےک ےن البم ناب ز ںیم ثیبدح مس مئ اظ نیر حہ یکی کر ندرت آر قوف افلاوج گر ط ایا یددرجرد
 ےام فر تن وقودددح تط یھب ل ےک ملحد تر لا ہو ںیہ عارف رقم اش و دعا لس تر ےل ےک ی دج بلاط لاج ںیم ےئام رن برم

 ًرظنهتدزاماذا اسم ههجو کدیز چ وے یک مو شا سل تیم ناتل لپ هک
 مار گے راج رخ ایا لو لوازم تسدق و مال ور تیر جارو 6 ت

 سار مچ اقا راز ںایداز آں وار رب وداع کش شوق سا کے یکے وہ بیل را کیا کن اتکا یھی ورا

 : ترضح تا ا نزار تو تر ار کک ناک ر+تادوج وم نت انک صالخ کی ھچک وں یہ یک رم ۱

 کم ا عیار دنا کل فن تصوف ساری راب ےس تر طاب کی کیا نکی یش تت ایک اح رش نیک کت ید عاد اف کس مر تا لسم

i ۱۱ : : ۔ے تفل ل ڈاک رل  

 لوارتنرش شار ید باسن شام قافو' نایحالا ارب انک ت خویش یک ل وسر ثیداعا نادر کی

 فرشو ماقم ان کای ناو شنا ہک یف اروا ںی نس صلب اج ںیہ کد ما ار تام گشت یی ےن لاا ےس تہی رب سنے

 ہر بدھ ت اتم نجانے یکتسدخ چپ اکی ےل ےک ےنوہ کک کف ت بہا ۃلسلس ایچ جام ہن یہ اح کت یت

 ۱ : ںی لرز بصورت نرم زا ہے یک کار کاک
 7.0 لک بات مه اش ب اص مز لار لا قد شی ہصاط وف ان )ہلادجرد(1)

 ۱ هرگز و فرار( ترم 7 اور جل 3) نیت وشلو قرص کو الا( 2)
 راقخار تیمم اج سی رش (5) عج زد بلا رق لنز ید اعا عی ")4(

 تفر لشق الوم ترم زکات خا رفقا راک ج شے ایش وتب قر ام لش ہو اٹتساے ہر ومش ت احر کک د ام تدا( 6) <

 ار یو )کک رد نیک اسلا عور« نی افلا لملدء تی لا فرعی تایر یر ںرش یر ابلا فک( شا

 هرن از فا صوتوا مرکر تیک ج رک ومار ٹوک اب فن ایسا یگوہ یک اپا یک دب تقو ےس رک مدخ ٹپ ےک ناتو 1

 یر رصارپع ا اوم اس سرو ا ترضخ لاک لو سوا مع امم ارگ ایسار « نرو زمين نب ؟ قوم تمبر نے ےک



 نیطلاضلا ضار یل ۳ أ , ۰ نيبلاطلا نیعم

 تک تے ےک رم ای لم ترحم رنک اتسا منا

 رمز ماہ بحاص ت الوم ترص ( نشفيم سام علت م) لر بح اص نی لا یگر وا لم لو تر خالی
 هرن می مدت ےن نؤادا کر تقفش تقخشروا لو نت یک یک( نشا العالم نم دلا نل کرک وبا تغ الوم ترضحح نوت ملا ما
 شر کت راو ںیم ارم فا شک ا ےن ںوہنترخراکن وو رگ ناو ترا یک ازفاہاصوح یک
 ٠شوا ا رم بضاس ناید بیر در مردار بحاصدوم ات بم منا تاکی سب بح اصرار لومرش سما نیا

 ۱  -بح اصرتا قورت کاڈ بحاص یر اشنا ایا مردار ب حاس روض

 ۱ تا و رو عن نیو )ام قد جت کرلیا شا

 فرش واک ا لو ایہ رکن و و افراد کت ع شیما ےک رک یش یم سرا اگ یکم لو ہیلع دا سرت نر
 یخ نا ءال ت ا یف مس وا مار اب یک رک لاو شوت تما ما باراک ارزو ات: کا رفاطع تیلوق

 ۱ میر ج) موج مد داد کا طفح ہلا یو رہ وبا قفس او تیره تا اف یارک شک لا اج سفر ب اء نوک اٹ یر ہعماج)

 ۱ تست ناخ لاری نت یر مملو ساب اص ن ا قم اوم تم تگزاس( یت قے رد تتر اقم اد ل

 گی رج زور کت سدان تیلور وا تم ا 1( خز ےل ےک هری کت سر ناشیلاع یاروا

 ے تن اھ تاک کیر تم اي چو

 £ رب نی داب کرت ےگ کرب لب ںو ہک ےس

 ۱ ںرکر شرع یی یب لا ادوار روا

 وب یاس ان اکبر اھ ا ۱ ۱
 ںوہ ای لت زوص ںیم ے درک توک ا تقیقت ۱

 0۳ ا ا سر رپ تامدخ یت د ناما یک وک روطتاو

 نار لینی دا رف یر اق

 ما ورم 7 پت تک ملی 1 ےک ۳ توت

 یا ۱
 ٹن ھا ۱

 تاک نشنایمالساہتماجزاتسم



 نیحلاصلا ضاير یلع ٠ . ۰ ...۰ 6۵ ٠ نيبلاطلا نيعم

 ملز ید مس کوش لو نیحلاصلا ضایر یلع نیبلاطلا دا نیعصنا شا ا اهر

 روا رکن کروم مملو مولا ی ماد ال

 فرش ےن لژاتفراوناپ کنج فرط ا ی نیما اما رو نرافر یورو مو تا

 ۱ 5 ١ _۔ےاشکز ازاپ کت داعسو

 یکی ا رک لاو ےریم ےن اد سر اشر روا نوجتم رب مدت راورک یکم ےک ۵ کت لا روا

 نیملاعلا بر ای نیمآ مث نیہآ۔ گرا ارد قت ساکت فرط



 نیحلاصلا ضایز یل ۱... 9 ٠  نیبلاطلانیعم
 ا ناجل بانک

 ۱ ۱ :داهجلا لضف باب

 .نیعمحنا هباحصاو هلآ لو یاران یلع السا لاو نیما بر هل محل ۱

 ۱ مقبولا ةروس نی علل زن هک ملن هاك ننکر شنل ریو: یا هللا لا

 مةبرتلا ةروس» هللا ليس یف مکیفنو مکلف ارذماجر لاو ذو افاق اور ی هللا لاَقَو

 ۱ سو گز رزق فرخ و یعو مک هز فول منا بیک :ٰیلاَعَتُهَللا لا

 (۲۱۷ ةرقبلا ةروس) نزن مو تو مک رزق زین
 : ًادبا | انيقبام داهجلا ىلع ادمحم ارعياب نيذلا نجن

 .ةرجاهملاو راضنالل رفغاف ةرخآلا شيع الا شيع ال مهللا ۱

 رگ a یک اش جر وہ ٹو کم الل او ولا مب اینا ت ارح: للا یک راج

 تافعو تاذ کاش لا اوہ تورج بورجو اک ار ارگ کوہ ںیدارگش وکی ر بک من احر یک زنا نئ نابز

 ٠ ترابع نر دوم اروا ؟اترکواگ 0 99۷ قت ےن الو روا ؟اترک یاب نون وار مک

 کر قاری دروادامروا اوم ات چنگ رفاکتداقتشو تواس: تل الا تیر ۔ات اھکم نوک یر عےک روا

 رو صدا ےہ کاپ یک ور رب سد جا تداوم لار یک لا ارگلرعر اف ار گروا ی وروروا

 دا یر رمت نسب یک طرد اوہ یھب را یار ے کس لے کہ اک

 0 تب ںیلقم قو یاب, شیوع مالسلاو 5و لصا ما اینا تارق ے اور اہ وہ رم

 ٠ .-نیہراکے دال لب تک تی روا

 ی 0 EE اکب اتہام روا باقآک کب جدہ لولم روا ور یہ قلی

 بش ےک یہارگوا تل الط عر رط ی نی دم اک شر ی یروید بش اک ا روا قے ترور رس عحرط
 ۱ اتکر ںی رد وک یم تی تو الما دلو آن پاب ناو نخ ع رطح قد نمک کل تم م کر اج ۱

 شد تب دب روا آل ےک تم ےس تع اوہ اتقوا ت اص سا ےن مالسلاد الص مہ انا تار ررطکا

 تک تراش سس رو صرو رپ تب تنا اف ات قد قل رالصا



 نیملاصلا ضایر یلع تن نیبلاطلا نیعم
 ۱ ۱ ۔ ےک ےگ اھ رود ےس لار وا داد پھٹ

 نشو "0۳0 [2-0 اینا تار طح بج

 بیزذخت' فی ےک نیت و ب اکا ےک نادوارٹلا اینا روا ایگ اشرب مان اک و ےئادغوکں وراتسرپ ےکاد روا یک

 ار را کا صص207 نی نم وم یا رف لزان باع نا ےن دلا بح ےک ل روا مزار

 کروا گناباد ےئاسرہ رپ ےس نام کردید سی نیکی کروا یک رک ایک

 مارا نو روا کالب ےس یدنوادخ باع حر طی ا اک کر وا نیم نرم اینا فلا ایگ ا باب روسروارر ن

 روش کل انس م ڈیز ید الاد ینو باع کک یم لا. کف الاول کش پس ےس تاما
 ےک نوتشز یھب تے ترک اک ےنامضدوکن یز یم اےس اک ےک رک رو فک هو ےس طمساوروا بای.

 10 مس

 ۱ ا بکس بارم

 ا تا ` رصاقمو اراک اچ

 وج ےاید ب اوج نر ۇراشازواے یا فر کد ص اد شور ےک داہچ الامجا ےن المو لت نج یم ںوچی آنا

 حت اس ےک مال اداب کتب باوج ےص الق ےس یو لوک زاورداکی یر لوشرگےد تاج گر ےن مالساکں تک

 ماقروا ایوانکا ت ا دت تزا ا کدام رکا درد« کد تاج ا گداهج یوا یش اسء اینا یب یوم
 ترا نی شرکا بر واچ کس ود تفس مک ق کل الپ اد نود دوا ےتاج ےس کم دہ ریا

 خسارات لاو زاد

 تی اج
 .٠ سینطو تیم تیک بی ےس او ارتقا اک ربا کل: تقاط نے نت ترم ہداہج

 کن پرکام یا ےل ےک ےنرکلاب لا یب سہل ےک تلک ترفل جزا تعایش یگ اخذ

 ۔ںیہ تکرامچ یب تیر ش الط اوا ا اند ۱

 وو اح کم قو نے ٹا ریاض لاک ہندو ترک لاپ لو اکا )نا دی العا

 روا یواین وہ ےئل ےک یوونشوخرواءاضر یر الج لا شاخ شوج ے ہو ونواہچ واچ ہد فید لوہر ےک یاران



  ۳ Eیت سم 8

 داھچ بارآ

 ها

 2:0 اد ےہ و ےت ڑکارواےوہ تا رت ()

 و حر نر عوض رک ےرسود نیش لی (3)

 ۱ : بول اکے س لار مو مرق تب اف تنو ےک ہللاقم (ھ4)

 ۱ طعم اوہ ےک ےن زر ےئل ےک جدہ لا ےس رک ےک للا پی لاقی کر (5)

 : ومر تافل

 TT یکں ورٹاک جاولاو نامی اے ا

 ٦ ۱ بو#ر مدل تیا دا( .

 ہو تما ہے فکر وا(2)

 ۱ _وھکر رر لوک ع اطا یک ل وسر ےک ادوات ر رپروا(3)

 ۱ 1 اوہ یراہش وا ےک و سس کاکو کور ات سود کیا ل ںی (4)

 ےک ےہ ےل ےہ ساات کش رش سر ہک ۱

 : - بس طی اک ل معا ےک نا افتاد ںیہ ےس ای انکو رے سار ےک ا وک روا ںیہ ۰

 7 رک رله رک رس" ۱۶ء, کی یی ا(6)

 ٠ یفابواتاذ کی ا تف رص کک باک ت رضوا

 ۱ ١ دن وکار ا ونوال وہراوہ بج (7)

 تلک ام دعا یلدا )0

 وبا نا وت

I OJا مگ را  

 ا ورکی وش فرط یارک یس کز نرو ےک ترم( 10)



 نیحلاصلا ضاير یلع ت۰7 هه . . نیبلاطلا نیعم

 ۹ ۱ 5 .-وہۓوارفااجاپرواابک(11)

 تیا خیام

 اند نیر اکر لیا رکے دور "0 کا اکں و کے ده

 یر کت ع اطا روا تدابع یک اد تاس ےک تیفاعو ناروا لی کرم را ت تز امار وا ے رکن ب کام

 زار یم ید ےک ناک ردت ر طق اےس ورک

 را الا

 o ارجو ںوگول دا (1)

 روا ناپ ڑروا لک و4 ۓاھٹاارپم سکن زر وا نا لس نمناک ں یک ت اف یت !ےک تسولنوزپ بہر لوک اب

 اوج کے م نا ما تیز ںیہ مولوی السا کل هی ےس مل

 ےس سارہ روافوخ ا ار ی وج ےرک ا رق یک اے لودر اقا ناپاک الس ا تیث ات تیرو ضرب

 ےک سین ام اسم یم یم السا تم 0 ا ےس یلدرواےنرکرئا را ےس پز شکم الما

 کلم

 ی یر لاس ورت لے تاپ ےک در اف ع اوضر مرا شر مارک ای (2)
 مارا ہوا مالعا ےن لوہا کہ س کد رووا او یکرما لانه ملاک س برات او لون: پاب لا

 یگ باس ن اید شک کلش ںولد ےک نثر تداعی م الس ادوات ایک دق تیر
 ۱ ۔الاڈ رکن ابرق سا ین بس اد نا کا لات ادوات ای دانہ را

 نت تاشو بک دت یکم اکطا ےک لا تر ءاضرب گولی کے ہ ہی دصقم اکی مالسا تم شرب (و)

 "وہ ےس لووج ےر تتم السا روا نامی و کیر زن ےک لوس ےک ںئادوادڈلا ےہ فلم اکی رایتخا نامی هنگ وہ بیع

 _ رانی یرارشاروا راجا

 روا توک واٹ اھت ن تپ آت فو سا یبد تود یک مال اوکں وگورو ر فن العا اک رب تنو سج ےن گھٹ رضا (4)

 هر کتری, لو ےتارڈوکں ولا ےل نآییا ےہ سج ی راول ئوکل ھت ہن ی ساب ےک پآت طاس یئوک

 روا وک دم ارم اسایپ کن وخروا نم ناچ کپ آیو مردی روا ئام اک امن اوچ نانا واک یک



 ٠ نيخلاصلا ایر یظط او ا نيبلاطلانيحم
 3لت الدر کاک پ آلا کما ان وہایلرکیط باک پ آر وا مپ آش رکن ور اب یا تی وک

 ۰ چنگال ام 07 مقتل ناک اونو بعاصم نر

 شو تا مالسا لنا | دص ںیم تلاع یاد دا ےنامذ یا ار مق ٤پ آل اس ہری لم مرگ رب ےک تشب (5)

 ۱ . رز یھت فمن ے تم یکن ا قو لاو بج روا ےئوہ ناما شی ےنامز یک ورش را وبا ترضخ ےس وم

 قع ؟ کتے لڑ ذی کره هما اب فرش کوچ ا

 . نویز مکس نیم لےے ترا سما اب ضرر رر قا فط ترج هاش اینم کت رک فرط یک
 ۓِ دیر شاد اش ندی کا اے ظعو کن ب بحصم کت عیب رپ لر ام تسد ےک پ آلن ی اقم ےس

 ۱ ما فر ی کرانا ودنا اپ لازارعب- اوہ مالساپ فرش شی ورونم

 ٹک پ ا فور و رک قیر ےن سکول یراصن مارو نان (6)

 نالعااکے وہ رواج

 سز مگ زی هی نخ یخ و ازک وهز لعل ماع بیگ: :یلاعتهللا لاقو

 (۲۱۷ رقبا ةررر رمل ال متن علم رم وهو ايش اوُبجت

 رواوھج اوت اب کس نا چپس دپاک وو گام یاشار کاخ لا چ
 تے ےہ دا لی ناو

 ۱ ۔ناج
 ت روا لال a E اردجاجر قران ارا :ىلاعت هللا لاق

 دا ےس نا لا تیس ہار ہک ی شاردا ےس ناماس ہد ایڈ ردا ےس نا اہے ڈھوک چر

 ۔ےایلوب ملا د نا ےک ںوناملس شے رب ےک تنج فسفر

 ہل ان نهج ملت مت ی نیش هل :یلاعت ها قو

 ریسک نی یفزآ نمو ء نآرفلاو لجن اول یف قع ہیلَعادعَر نو نزلشنت
 ۱۱۱ :ةبوتلا ةروسر :مْیظعْلا رولا وه کیا هب معيب لا مکه

 ال رغ شک تاب ساوکں وا ےک نارواوکل وام یک اے نوار کج. یار اکی لاتا: ہجرت



 نیحلاصلا ضاير یسلع تم ۱ ۱ نیبلاطلا نیحم

 بس ایگ ایک چپ سا ء ںیہ تاج ےک وا ںیہ تسمه دلم نو ےت ڑی ہار گرا کرلو وب یکی تنج کن ایک
 ایک ماعم ےن تاک یک سا یبا کول مت وت الاو ےن کار وپ نوکوکر ہت سا ہدایز ےس ہللا روا یم نآآ رتروا ل اروا تارذلع ۰

 ۱ ۱ ۔ےہ یل ایم کی بسر واژانم فایر

 ۱ ےک وہ شراب ےلاو ےن رکو اہچرواےناد نٹش رگ

 تیس سس یر اب نو یو ال: لات هللا لاَ

 ہوم اللا ةَعَوَالُكَو هدر ندا یلع مهيار مهِلاَومَاب نئیِماَجشُلا هللا لصق« .نهیفنار

 رزق هللا اکو ةَمْحَرَر ةَرُعَمَو تاجرف ءامیظع رب نیا يلع َنْييِهاَجُْْلا هللا لْصَفَو

 (4 1:4 ۵ :ءاسنلا ةروس). ٌامیحو 5

 اس نون دا ںوام وچ کبود ںی رے رک نا ود اکے یا شراکت شارجر

 رگ یش ںیہ سراج ےس ںوناج روا لا اچ ہےہ یابد ایڈ تہب چند اک وکول نا فسا« ےترکؤاھچ شمار
 اب ےک لاو نیٹ ناتو ایک ےن لات اے اھکر کو دعو اکر گے کیا ےن یف اترا ےس بس: ےک ںولاو نیٹ سی

 ےڈب ےۓار ترففمےڑب لار روا تمرروا ترفخمےگ سس فر کارت تاج رہ ےس تر ےس اد میرا

 ۱ -- ۱ ۱ او تقرا

 اہے با کئ ترا

 سرو هل نی می باذغ نت کی ةا ىلع مک له انا نا اه اب اب: لات هللا لار

 میز د مکلرففُی نوع متنک نا کلر ملاذ مک فتو مکلاوماب 4 هللا لی ی نریاجنَر

 رخ میل وفل کلاڈ «نذع تاج یف هی نکا اهل یخ نم یرجت تانج مکن
 (۱۳ ات ۱۰ :فصلا ةروس» . نم ریو« برق خر لا ىم رص اهتزیجت

 مہ ےناچب ےس بازم کا درد کیاوکم وچ لو الج کرار یی اوکم ایک! ولاد نمی سا کس یئارکداشرا کلفت دمجرت
 23 رہ یک تہ ےئل راهي ورکواھچ ےس ناچ د لام پا لی ہار کارا ال اچ لر ےک اروپا گیل

 ۱ اروم کاج رهن هک نجی کے رک شاد لئ ںوخاپ ےہ اوکم رد ا اگے درکف اخس وانگے س ات ایت تک

 رک ا که یو شنوا کیا ےہ اماکن دوا ےگ لو سیب وب ےک ےس ر شیبہ وج لوک هر رواگ



 ٠ نیملاصلا ضایر یل .٠ ٠ ٠ ۵0 تی" نيبلاطلا نيعم

 تاب آب یاس ترک ۱

 ةروهشم ةريثك بابلا ىف تايآلاو
 اش ت ایآ کت ہں باب لا

 اید ین ید اطا فردا فرش کا ك انا یم 0 9 ۹ مالک صال

 یرترواوبرن رقم ل وص اک ایر ہوہ یا ےئاضر فرضرضتم اکو اہچ رداوہ یل یک یک نیم نیدروا ےہ درک ام سیم ۱

 بیاہ ہد امکان ےئل ےک ےناھک دت سو و تی تیم وموت ان اکر تیمور تع اش

 ۱ کلا نمف يضخ نآ رک داهجْا لض نف كْيواَحَا انار

E E E ۵ 
 لامغالا یآ ا مسو هيلع هللا یلص ہللا لوس لی: لا نع ىلاعت هللا جز ة ره یبآ مع( ۱ ۲۸۵)

 لا تل هلل لرم ن ده , ٤ ِہلْوُمَرَو وللا نامی لاَ لصق

 ۲ ۱ (هیلع قفعم» رْوُرْبَمجَح
 ےک پہ فذ یگ اک اپ هپ آب تاد ےن دلاتا بری تر میت

 ایگ ۰. ایج شاد گشارک ایام فن لیپ پاس نر گال نما لوس ےک ارم اراشا

 :ene) ا رف کل لم باور

 ایجاد سال نچ ل اے ا ےک ف ناچ ایسا :حیرشت

 ارم یھب ور مر تار واال املا لا اج ذ_ پآ ےہ تایضخ ی دب یتا کشا لین.

 اجر شف قتل ینا قا لکی کل چ لا ا. لوجی ایکای کل اوس لیس : تال
 ۱ قزل اد اپ ےل ےک دن کنید ںی طض رک شئے کد ج قع ۱

 ۱ فرخ کس تو رب یک :ثیردع یخ

 سس 7- نت شیما ںیہ لوس يا شر اتا ضرر دا تر شیب رخ وار
 ۔ے537 4دادحت کت ایورم یکن اء ںی ر گو ےس یھ اتار دانے تا بان کا شبا



 نیحلاصلا ضایر ىلع 0 ٠ نیبلاطلا نیعم
 ۱ قم ماد تیر ده لاپ تافو سی کلاس 78 شکر 7

 ۱ یه اپ تقو یم رش اے پس .

 هللا ىلإ بعمل ی ! هللا َلْوُسَراَي تلق : َلاَقهنَعٰیلاَعَ هللا ی دوغشم نِي هللا دبع ْنَعَو )۱ ۲۸ ١(

 ہللا لی یف اهل :لاَق ؟یآ من :ثلف نیلا ر رب ؟ من تف ایف ر ىلع ةٰولُصلَا :َلاَق ؟یلاعت

 ٠ هيلع قلم
 ۰ بسر الج لک را لایک للا لوسا: سس 0 09 چ7 <

 نیر نو: ایام رے یم پآ ؟ار ایک شع ےن س ءانھڑیز امر تنو پا :اامرف ےن یی پآ ؟ےدنلودایزےس

 (ملس او یراقیا اور )نکا اچ شمار کش: ایام فن گل .27 اک فعے ند ریل

 ۱ ےک ا: ےہ نرکادا ںی تاقد ا ے اراز اف ل لا ےہ بس روم مولا ےک ابم ٹی دع لا :جول رشت ۰

 ا ۳7 ٹی مر تش زدم ےہ ہللا لیک دار من ء رک اتر اکی اچ اروا اسکن دلاودعپ

 جو یکے نیب فلک اسود چ ایات کلا فان یم تقوا فو ےن ھم پآ کي رب باوجاک سات
 اھ ا کت مدد ا بلاک تل ےل سکوت یخ یگ یس

 ا اوو ایج تتو یا اتو رخ ود یز کب بچ

 ۔الاو ےک ءالاو ےک العب زہ بوم لا با :تافأ

 ۱ " (نامالا بات لم دابا باتکی اف )ٹیم
 7 ے بلاک یش ۱ نیلم بح اص: ےت لو مرا رم یا توس نر تر :ٹیدح وار

 ںوکم دن ےھت ےس تام پآل یر فور طح ے کان انس ےک رک تا رف کت دالح کک ا نآ ر اک پ آرہا ےن

 ۔اوہ لاتا شکر 23۔ باد گپ اقا سد ںی رک ۱
 ۔ےہ848 رارقت کت اور منا

 نام شا ل ل شا ےس بہ
 للاب نامی: ا رشم او ور تهل لاق ياقتا ی ور یبآ نو( 2

 ا دہ تما



 ::نیحلاصلا ضایر یل ©٠» . .١٠ . نيبلاطلانيعم

 ےن پآ تے لا لا لوس ا ایک تع سش کے س تاور ےس تع یادت للا فر زوبا ترضخ: رت

 کوچ ۱ مارا اد ار ناهار ار

 ای ا پے ںیہ ےس لاک پل ےہ فدع اتتا رر وبا تر عح : خیبر

 ےن ل قے ہہ بسرشلا لیکن اهج ے ےک نادا کشاند دوادڈداب نامی: مرے پک

 تراک نام تل تام تاتو ا لاوعا فلج لغو ل اعا فل ثیداعا فلت :هدن اف

 هاب ق( سب ن) لضف یب لدایز, ناسا ن لصقل رد اک اے لیفت نق :تاخیل

 ۱ ٥۳۰۷ش ۲ قر ادلاو جاو نام اتم 6 نشا باز یرافہ :ثیدع ا٤غ 2

 ۱ رام ابا ےس اقا نی ازای ترت: ثیرع وار

 گام اف قسم یکے سال مالسا ےک اء ےس و مالساب فرش یم یکرنز یک اوم نا تلک

 ۲ ہم یہ ہن رپ رز ماتم ره کر, مال فرش

 ۱ ۔ے 281 دازعت کت ایاوز کن اء یئاھڑپہانج زامن ےنرنع لات ۱

 ےرتہ؟ے انا دایر ن شعار ےک ا ماش ی کیا ے
 ۱ زا نیم نیت دل ملز عل یلص لب نشو علل یی ستی عز (۱۰۸۸)

 (میلع قفتم) هم لا نم ری خو

 یا ۴ ےس ار گز : ارا ےب ا 7 0-9 9 +1 ےک

 ۱ لر هر بس یم سا تن

 93 دا یاس یلوممم کیا ج اک اش ای مکے یر بلطم۔ےہ رگ ار ۂعزز اردن :جیرشت
 ۔ے ےس ل وتم ات یار ہک مد اہ تواس لو روا یگ ےئاجوہ لصاع تلف یب یک ا ۓئ اگل ئل ےک لا

 ۱ ۱ ۔ےہ رپ ےس ےک( تر ے رر ےک

 : ایدی ضزالا قوام بی تل ۳ لس لر ما ةعورل ی و رفت : :تاغل

 3 دودی جسم ںیم لس



 هالا ضا قا > ےک. جے ۱ ٠ نالا نیم )

 رب یم و۔۱۴۳۵۲ص۷ ادا ب ات دانا بانکی راغب :ٹیب دع

 SE SE AEE EE ثي دح وار

 یز آے ےس بسے لات فو ںیہ ے ر یکی اع ےک نہ رگ یب سیم تخ الخ ود ےک رکا ثب جے 4286رارھت

 ۱ ۱ ۔ ياد ماد لاو ین یو ںیہ یف اک یکے او ےناپ تافو

 ۱ دانا لام پا وج ںیہود کول تب ےس بس

 ملز ياغ لل یلص ہللا لوم جوی لا هنع ىلاعت هلا ضرر دیس یبآ نعو ۱۲۸ ۹)

  بْعش یف نیم: لا نمم م : لاق وللا بس نف هام هیت واجي نیم : ناف ؟لضفا سانلا یآ :ّلاقَ

 (هیلع قفتم) .هُّش نی سال عذر هللا هی باغشلا نم

 شعر آں اپ ےک ملی یلع لا یلسصڈلا لوس پ آی د آف یا کے تیادر ےس تع ادت ٹا نر یر خرج سا تر: جت

 ےترکذاچچ سی ہار یک تاس ےک لا روا یش اج ہد ہک یا رفد ارا ےن پآ ؟ںیہ لنا گول ےس نوکرڈنا لوس ای ایک

 ےن ترا کشا ثابت ںویٹ اھ اپ وج نم مود ہک اب رفاشرا ےن پآ ؟ نوار ایک رم ےن یکاء ںی

 ۱ ۱ اسیر وہ لاو ےن رک وفرش اوان وگولروا

 لی ین داہچ دعب ےک سا ےہ انکو ایچ ھتاسک شش اداهج لا ے بسر کے ےہ موہ کک اثر : حوا رشت

 رعب ےک شاداب هچس ضیا ج ےس ناطیشروا چپ ےس تاشاوٹوک ےنپا کت قیر اچ شا

 ۱ ۔ےدا لم دا یب

 روا e :هرش نم سانلا غُدَيَو

 تسرکت اقا کے تا ںوکولب ےہ اتر کت دابع کبری اونو

 ست شوک نام سافت هجرت لمس ںوگول تقابل مور

 الآ تاعا بشار شو رواج . ڈان آن موی بانگ رحاد نص .یتآ : فان

 ۱ اعوان اوچ . و و نایک

 را بت مس دابا بانکی راخب یک: شید 67 جگ



 نيحلاضلا ضایر ىف 3 7 a 7 نتبلاظلا نیشن

 ۱ و له اف او 00

 یف زیر :ل لس اش تے ۲۹۰)

 حول و ءاَھْیَلَعاَم ی مو ها َهْيَلَعَمَر لا مر هللا ِلّیَِس

 ٠ .٠ يلع یم ءاي ین شرح هودا را ىلاعت وللا لیس نفخ
 کا e ایمر فداشرا ےن مل ہیلع لا ییا نگوس کے تیادر ےس ردع ئاختا یر مس ی لہر ر تتح: میر

 جد نا لب سل یک ےس يا تنجج ےہرتہپےس بس تا جراید رد

 م جیپ ںی یو جرم اید تب ماشي | ار کارو پس رٹ ےس بس ےہ سیم لاک

 مس یر

 ۱ ےک رو یو رس 8

 و ھی لم تجر يرصتم ام مک طوس عضو

 ست ۱ ۱ ۱ لی تم ورق لول کان دشا

 ما دعا اکا بل جا طوس ب ی“ عض زم ارادی یاد رپ . طار :تاغل
 ملء یر٦ نے یئآ ذابع

 13 ور را بات لسی جدا ا بانک رافب : :ثیدع عن 7

 ۱ _ يت هایم ںی لو اک ثیدح(کوار

 مري طار رو اع هللا ىل وللا لوس تمس گم لاق ةن ىلا هللا یضز ناَملَس ْیَعَو (۱۲۹۱)

 ره رع رو لک یل عزم قرمز

 2 : . . ملسملا او . .ناتفلا

 کاج ڈیز کا تس ےئدہ ےس ار وکو ما رپ ES REE سم ۱

 لٹ تام یک اوور گازوا ےہ رپ ےس ےنرکت دایع یم بش یک اروا کر ےس زور ےک یم کیا انیدەرپپاکن د کیا تاب



 ےس ےلس ئی تک سل

 ت5 ھ0۷00 ۱

 رس رس تھکے ھی روک یب مو الاب تی دع :خسف سش

 می فیس آمار باطل نسل ریو ےک یم اہ ےک اس لا ئل ےک سا تعایق اج

 ےہ ےل ےک نی رہا تداعس

 شک نقل اتا انہد راج ن“ اعرج . رم ءاتوم تومي تام : تلاش

 اسناد یر تلا2 رام الا بام لمس تاک 7

 ۱ یر شب ںیم ا اد تر ثی رو وار 9

 ۱ ےاتب یاب کنم ایل اکے دددرپپ

 بیم: علسو هی هللا لص هللا لوس نآ هیات یو وی یب ةا نغو( ۱۳۹۲

 ربا ةف ن نشو الا موی ىلإ هلمع هل ین لیلا ہللا ليس یف برملا 9ر هلم ىلع محي

 ۱ حیحص نسح ثیذح لاقو یذمرتلاو داذوبا هاور

 "ھہە*ە؛ و ٦ 1 رفاغرا رپ لا لر لوسر کے تیباور ےس دع یلاھتر لا یشن اتصف ترضخ: مج رق
 اب کک تما نک ا کے وہ ات ہبہ مور کاج عام تو

 کہ تلاودوادوبا اور ۔ےہ ات اج اھکرطوفوک ا یے تنم ےک ر یتروا تا.

 اجر راج با الا 2 تابش دہ تعظیم :حیرسشت
 ات اپ اسب ا ڈو رجا س لامعا همان ےک سا تمایق ات ےہ

 یکے اج اک رن ںی تالاوس ای اگے تاج ایلاٹہوکت الاد ےک ر تک ےہ دعت قل شپ نم دو

 اونم کب ۔انھڑب یه الاد ےک زدی طی :تاخل "

 الت باد را ان باتو ترم رخ

 علت شرت لاف ترضخ شیب رخ گار



 ' نيحلاصلا ایر یلع کج )0 ۰. نیبلاطلا نیعم

 کے 0007 توپ - جن ارے دبا

 ميرا نجس ويا للا یلٌ ہللا لومو ثئہش لالا هلا یر قاش نع ا ۲۳

 حیحص نسح ثیدح لاقو یذمرٹلا هاور .لِزاََملا ن نیااوی اَميِفِمْو بلا نی یخ هللا ليس یف

 اکا ےہ ےتامرفوکم ہی لا را لوسر ےن یکے ہ تیار ےس تع لار شر ناف نب نا رمح: جت

 ۱ ساید گ گم ار شا کس ات

 کس رپ شک لاج کاج ات ٹال ٹیم :خی رسل
 ۱ ۔ 3 ۱ ۳

 مت ساکت ضرر اک یگ یا ییا لی ن ندا مک

 ۳ ماگ لزمي لزانملا۔ ا ر :تاخل

 ۱ Fra یاو. ٣٣٣او. افلا باوا یز لا ناف: ٹیدحا 4

 ۱ مپ فرش نا تست تب ںی ا نافع نب نان ت رح :شیب دع یوار

 ترفع ںاداز بج ادد کپ آکے ہو کب قل لا ےہ بقلاکپ آن اوز ےہ یک کت رھا فرط شبه

 رپ تارق یہ کیر ستم یٹروارادلام ےرڑب پآ۔ شر آم احمق ےک پ آے گرد مادر
 ۱ ابر لاس و اپ تن الخدوداکپ آه ےہ ناسحا مم کیپ آ رک

 لی ٹو یکن وغ پات ند ےک ات
 نِ هللا نصت: لس هيلع هللا یل وللا لوس لاَ: لاق نع یلعت هللا ی ةَرَْرُه یبآ عَ ( ۰)۱۲۹۳

 نجلا هلن یعنی وه :یلسرب ضیا نیل ی اه الإ با لس فجر
 ی ملک ملک نیام هی دْمحُم سف 7 تا همی زا رج نم لات امب نم جرح قلا هلم ىلإ هعجزا ۳

 میت دَمَحُم سفت یاو کشی خیر هر مد نه میخ مر هتیهک هال مری عج الر وللا لی

 ملی ةع جت نکند هللا سیب زژفتوئرم قال فدعا نیس یّلع قشآ نا الو
 و 29 و را هم رم ما او

 بت آدما یم یھ نیر اول



 نيحلاصلا ضایر ىلع ۵ .٠5 ' ,  نيبلاطلا نيعم أ
 خرج "ملل" - هضعب یراخبلا هاورو ملسملا هاور لتا رژغآ من نفاق رز مث لا

 ۱ یک اوج ایراد کش لا لاهتشا؛ یار پ دکل هم ارف هد ےہ تاد ر ےس ر دلا تیر رج

 ارم ےک نل ر ق کل وسرےریمردا نما ےک و ان رکی داہجج سش ےس ارے ر یم فرز اه اس مکان وار
 روتا ےک سیف جا فرط یک کک سای کل ورک شاد سی تخوا ا شک اتوہ اض اکا یت ڈا وہ روا
 رج وار کلا ےہ ناجا رجئ ںیم ھا اب ےک یک کت اذ سا ےہ مس اھت ایگ کل کوو ےس سج ںود ٹول او :

 کیم یی اروا اگوہ الاو نرخ وک تر اک اس6 (نداک عج بآ )یمنی اک آس یم لاح سا ند ےک تم ایت ہد واہ ۱

 اکے وہ ناش ںونارلسمر گا ے ناہ کیم رٹ یم تپ ےک شک اپ تاذ اے مروا کوم ر ط کو تخ کک یم
 نر اپ یکایک اب ا نئی اناج شا یک ات اجت د چچ ے رے ا یک یک یم ون اوم ہشرخ

 ناب یک ویو م دخ ےک سج کک اپ تاذ اچ مدال اہ ہر چپ تگ هو قر رک ارگ اب تاب ہی با
 لر ورد اچ کابلد واہ ادرک وا نوا وار ہلا شک وہ اتا ذی ےہ :

 ( ےایکت اور اکا ےن یر )۔ںؤاچ ادرک

 ںوقار ےک تہ ںیہ ے را رن ایک اپ شراره رپ به پآ سی تی دع ہر :خیرشت
 تا تبار تشدد کاکی لی کرک تحت ایسی راپا
 ۱ ۔ےہ ری عا یب

 و

Eو تب لو ایک یه لر ی .لشفا من 5  

e ج 

 شی نکل صا یتا تاج نی نماض ےل کردا نبل اتن“ مست :تاغل
 تقش هوش ےدبضوخ یم ان کیا کشی س و رک ادرغ ب7 مت :

 دم 0096 یت و ی

 یگرادلا لاوارف

 0 الا باک یدک تی
 0 | اچ فراتتاس شان اد لاتا شر لا تر تح : ٹی دص گوار



 سس o OD _ نیبلاطلا نیحم

 ۱ ٦گ اوہ اہ نف یگ دے تما قے مڑ ےک اب
 ورور --.

 زگنزب ال هي هللا یلص وللا لو شو لا لاق ٰیلاعَتُهللا ىر هری ینبآ نَعَر ۲۹۵ ١(

 ٠ (هیلع قفتم) ,بکشي خیر خنزلو مق نأ نول یی ملک هما مزاج ار وللا ليس ی مک

 کش لاو ےن اھم درک یب پ پہ کں یہ ےتامرفود کہ تیادد ےس تع یل اھل کٹر ہریرہ دلا ترضخ: چت

 ۱ ه8 70 ہل نف ےس اکا اکے آل ۲ی لاح یا ناک ران حوض او

 ا ت(ظیرسل گرہ حر ط کو شوخ کی کود شوخ کارو مر

 نوک ناک ےن ےک تے :حیرسشت

 ۱ . لورم یر کیو نوتروا گوا دہ ل۶ے

 ےہ ے ات اج ایکن س نوش ی اروا ساب مکی ار یہ کے جد یبہ

 دم خیل گرا آ ناولا تک نول رمز ملکی : تای

 لے ویران : شیب دم ار ۶

 هر نت و ٹی دج یوار

 ےل جو بجاد تج پے اد نٹ سم ےس ارے کک زا یک تک ےیل او دود ےک شا

 نیل بس یف نقل مس علل یلَص بلا نع هن یلاغت هللا ضر ذاعُم ْنَعَو ۱۳۹۷

 هاو زی یجت هل کت بکل زآ وللا لس یف احرج حرج نمو هلال بجو ةا قاوف مین جز

 ٠ نسح ثیدح لاقو یذمرتلاو زادوب اور .ينملاگ هو نارفغرلا هتل: ثتات رفع

 کشاند ضرر 7 شش ۱ ڑور
 ہار کشا روا ےہ یٹاچوہ بجاد تنج ئل ےک سا ےہ غرم لص ااگۓ ود ہراددوکی وا یک ا اتا اج گیر تا سش ہار

 2 گوپی تنام ناوتان ار کک اگے آں لا سا نو ےک تم یت ہوقوہ لآ ارش اید ا مز سی
 ۱ .۔یگہ گیگ اف کر اک ا یھ وںیم سج



 نیحلاصلا ضاير یلع 60... - ڑی

 ےک ےل اٹ رم یرسوددعب ےک ےیل ایا دود ےس چر کیا تنو ےل ان ددد کشا ےک قات قار :حیبرسشخ ے

 یلابوہ بجاو نج ےل ےک یدآت ییا تارا زگل یم داہچ یھب توان لومم اما ےن کرا رب رستم وکو لیمو

 ۔ےتوہ تم تار سما کس اجساد املا ن قر ااوسےک الغا کے دای یم نکیل ےہ

 روا اگے ا لی تلاع کان دستم ایت دے اتو ریو باک تلاع کلان درک ہی بلطم : احوج حر ْنَمَو

 ۳ ٠ ۔اگوہاپر کی وقت لوقز ےک نا

 خرج خرج لب تک قو مرد ےک ےس رم کربن “+7۰7 دريا دقت نار :تاخل

 رگ نا رفع لا کاروی می می کش خا کشی ء22 تک ںیہ خرز

 ۱ بشم

 :rE کر روان ثا

 ےس ڑی نم ر ےس اوہ یہ احصرابکراش اعلانات ل ںی ق اھم ترقح : ثي دع یار

 عرش نقل نم ءابو وعام کیا وک 18 لی تار ورک رک ت رح ۓوہ مالساب فرم تا
 ۔ے ۹57 دادق کت ابو کپ ا اگل رب 36ر ھ یکن اردا

 ٠ چ کے تااپ یکل ام سر رگبار د یو ہار گن

 لو هی هللا یلص لا لوس باخضآ نم لب رم لا هعیلعت هل سر ةَرْيرُم یبآ نع (ا ۳۹۵ ۰

 مح رہ ۳ یتخ لا لو بغْشلا اله یف تُمَقَف الا ثلرتغا ول لا تبع هل اُس نم ةي ويف بغٍإب

 ورم رم رہ ےہ عا

 ,لَعْلتاَل لاق لو هی هل یلص هللا لو زشرز کیا رگ لس عطا یلص هللا لو أس

 مک کل هللا ری نأ نوین الآ اما نیس هيَ یف وت الص نی ل صف وللا لس یف مک حمام لب
 . دنا هل ْتَبجَ ةا ی و رو ب

 E ً٘ج

 نا خیام قول

 1 ك کیا اے با 6 بل ید ے لا یر مت
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BOSD ITTF۱ رگ  
 ے ی پآرکز کلا فسا «لواس تزاہاے ام پ آں کک ت ںاہیاکں ورک ںیہ ایا سیم ناک ںولرک
 یا ےک لات (یابج) مات سوار کشا کیر آ کیا یکے راہ یا ءو رک الا: ایا رفداشرا ے یا ا

 کشا یب رک قاز ںیم ج روا ید شب نیم لاتا: ےل نکا ا اک جت زامڈیلاسرتس کر گ

 یت تر تی وک نشو

 7 ٠ یف تلاواور _ یوم بجاو تن ےل

 وم قدم سک ۱ “+0 9 :قاوُقلا "

 گا نا تعا شا یل وسر” لیا اے دو وف یکے کراہ ٹی رح ا : حیا زس

Eٹو لب پاب ج ہاں ئاس ادم ما نوک ہروض ےس لب اج  

 تب عام شر واچ رواورگ 0س2 د حر ط سن :ایامرف ےن لا پآ ایم روش ےس

 راج کایامرف ےن گھٹ  پآ رواہ یک لناہچ تارا تحایس یکن اسم اه اش ےن یا 9 پآ کاو

 ا لام بجاوتنج جلد هک نر ناپ کت قی

 ۱ بز ایالات با قداس 2 قاب اہ اد َلزَمعِ۔امٹ بلع چ لإ ةي :تاغل

 رس 5 بانک

 هم لب ۳ عج اودالا ضف بو کان تیس اع

 اچ رک روت سرت ن ادع اھت »رد ت رح: تی ده گوار

 ٦ ۰ ۱ کم ںی مک یھپی ئوکرب ارب ےس ےک شاد شا ۱

 لی بده ليفت محو هيلع هلا ىل وللا لو نت تل یو عز ۲۹۸ ٤

 ِدماَْنلا لَم امت ؤط ال: ل ری کلا لک ًاالت زا نیترم هل اودا هنو یطتشت ال لاق هللا

 یف ةاَجُملا عجب یتع مایج ال ةالص نی ریال هللا اپ بیا المال لكك هللا لت یب ۱

 ۱ ۴ج سم هللا لیس



 نیحلاصلا ضاير سلع وه ےہ ٠ نیبلاطلا نیعم

 ا ناف ءداهجلا لی مَع یلع یی مس هيلع لا یلص هللا لوس لگو نر دور نیر
 هی ور رو زا کدجسم لحن جم عرف بیت خنک مفاد

 ؟تکلاذ عیسی نَمَو

 ہار شنا لس نوککا ایگایکت فایددےس ملے یس دان هلو کتیا لات هرات مر

 پ آرم ایود ےن ںوہنا یل وہ تک کر لک تفاط کلا مک: یار ےن ع پآ ؟ے انکو یارب ےک داہچ شین

 . دلا کایام رر وہ ےک کر ںی تا کلا مک ہر ےید باوج یب عمرہ قت پ آء یارہ د لامپ ناس ےک لی

 وہ الو ےن کت والت کت اي آرا هو راریب بشراد ےن زودوج ےہ حرطایکش لا لاک سو ےن رکداہچ سیب تارک

 ےب ےک مو کراغب) ےس آٹ وا باورم ترش لک کبک اب ہے هکر ےس زور ئوم انکل ےس زام وو

 5 ۱ .. (لی طافلا

 9 [ہهھ70 لوس ےک دللاےا گاہک ن ید آیا اک ںی تیادر یک داقیروا

 ے ےک زا اوہ اد شن چپ ےک ےل ےک هفده رک تک تقاط کت اب سا اک: ایا رظداشرا ےن

 ی ید د گار ڈک سا ی ارز شش ی اروا اجوہےےڈھک

 . ا

 تارو ےس دماج شالت لداھج کام کے اہ اجایک ایا لیقف کر انس کر فدعا :حوارسشت

 _ ا سک رسد رازگ

 بر کش را دف کر سینا م نانا کک زار سردار ےک للا لک دا

 تب لا لا جسد مرکی لکه آی او ےک ام ںی * مامنورواوب اترا کم مایق لس یتا

 ۔ے لئی: لاش الا اچ روا ےہ تلیضفودایز

 ام ۵ ۳1 کسر اب ییا ںی ین هوش رت روا ی اە زور مئاضلأ : :تاخل

 ۱ دمو قازگوجرامالاب ام لسی جا باک رافہ 6 : :ٹیدع ا 02

 اهر الی نرمال ات رد تر ٹیدع ار



 ےس ےل ا ىلا ا. نیبلاطلاویعم
 0 چک ۱ چات دات ےل ےکداھچ تورج پس ہد یر اےس بس

 ۱ کس هل سلا ضاقت لاق مس لع هللا یلَصِٰللا لوس نآ ةَ ۱۲۹۹)

 ام تل آق یه یم یلع راط ةر أ عيه عوَس ال ہی ىلع ربط وللا لیس یف برق
 دبی گیت فلا موز یه نم راز کرا بشه نوح ز زا دمی یف لجر

 ۳ (ملسم هاور» .ٍرْبَخ فا سال نم سیل نقلا اي ىح

 ےک قا )ا رام علل وسر نکے س تیجاور ےس ہنع ترا یر ومر چ ولا تر تصح: مج رت

 ذی اٹ ار زو یک یکی کک بچ واکس که سود پالت ےس ار ےک اوج ےہ یک نر
 _: ن ںی ناچ ن لو نا ےہ ترک اتے لو ات وم ای تراش کس ارے رپ ھی کیا

 7 یا تاب پا باراک تا سرما ست یکے

 ۱ وف )وه لوکس ئا ےک یت الھب ےتاوس ےس اہ آتم

 س6 تیفیکل رہا وتس سالب دم : یا رشت

 ۱ گشایی ار گے تو درو چاوی کلکو اھ یقوہ و تاک یوم مے اج را ےئل ےک

 یادو تا چ وہ اشم برجا ا ار کی زواد یی هات ریت تتوب ےک ےب اتم ےک نشر واہ اتر

 ۱ یے ےل ےک تشان یکن امید نید ےپاوج چ نایب ایگ یوا و نیر نا یک رات یکم سہ

 رب هک وب فرصروا فرص اک اداس ےک نیر ےہ اتر لو یم تدابع کب ر ےنپارکاچ کی یک اج ام لج

 ےک ے از تہ رپ ںاہی انڈا ریل مال « نانعلا 020 ,کییمٹ نک زا شام :تاشنا

 ۱ رژ نان یو آ یم ںیہ ےک نشہ ء هم ۔ے

 الا یک ًةلعم راوتلو ےل از نک ٹا او آی اوے _ دز تشہد عرق

 ۱ ستار ےس نیقیلا یر لای تزغش .تفش د فاع یار فش

 اب بات ملا فید 7



 نیملاصلا ضایر یلع . وجه ٠ نیبلاطلا نیعم

 چرا ۶ فرات ساکن اعلان شاد یہ با تیر: ٹی رح یار ۱

 هو ے ددو ےک تج

 يِ دواجشلر للا هلعآ جد الا یف نأ : لمس هل هللا یلص هللا لْوُسَر هنعو (۱۳۰۰)

 (یراخبلا ہاور) .ض لاو ءاَمَسلا نب امك نر يَ ام هللا لب
 ' ںیہ ےہ ردوس سیم تن ہک یا فو اشرا ےن میل ی لا لوسز کے تیادر ےس دعا لیلا نر ویر وبا ترقحح: ہجرت ۱

 روا ناس ٹچ سالن لاک وج ددد ںیہ ےک رر ا ےل ناو ےس کدہ شا کھلا ےس لات اوج

 .(گراقب)۔ ےہاکنایمرد ےک نیز

 ج چ وم لر تنج الا دریاب تہب ئل ےک نا ےل اچ نا وان سکس اتش یکن یر ای :عیرشت

 کود فری صف اب نشو ناس آ رب دا تاب ردوس ےل ےک او ےہ سیل ےک دات رد

 ۱ ۔ےہ ےئل ےک لاو اچ ید برس

 اکرام دَعَآ_یر گڈ: یر لعمر ی تاجرد جم اجر د : تاغ

 ۴٣۱ لاج عناد دابا ب اک افق: ثیدح از

 ےک 5 فراتناسر ضش اکن ا نع یلاعقدللا یس د رہ دلا ترشح :ثی دع وار

 ے حرط کہ اف ےک ناس أو نی زاص اف یلایمدداکتاجردود شب تج

 نق: مو ہیلع للا یلص ولا لَا عیال جز یا وس یی نغز ۰ ۔اذ

 يلع اهذجآ لا دیس رب اهل بجعَ جلا هَ هَل ث مول دمی مالشالبو بز ملداب یر

 مک نیت زد لگن ال ىف ةر لاب بلا اھ هللا كر رخو : لاق مث هام ها لوس

 اورر لا ِلْيبَس یف دال وللا لْيبَس یف داَهجلا لاق هللا لوس ای یا :لاق ضرر اَمسلا ۳

 ۱ ۱ ۰ اد اد ٹک
 ۔ بر ےک ہللا وج کیم فداشرا هموار وسر که تاور ےس تع یلاھت شر یر رض ریعمو لا: تیر بت
 ترشح یگوہ بجاد تشنج ئل ےک سا ایگوہ شارپ ےن وہ لوسرروا یمن ےک تل روا ےئوہ نیبد ےک مالم اب ےنوہ



 نیضلاصلا ضایر سلع امور .  نیبلاطلا نیعم
 وار ےتاس ےنرغ کت اپ لا الا لوس اب ۳ روا يک انا اک پتر تہ ا علت رم

 اه ںیم تن انکو تاج رد سس لات الا ےس سج یر سود: اامرفروا۔ بارد امار نلا ےن لگ بابا

 لات شد یر رسا تر ےہ نامزد ےک نیز نلاسآ تب ےس لص ناتا نایمرو ےک تاب 2 نبرد

 داراب شمار کر رواج شمار کا ایف ےن لم پت ۹ےہ یک نوک ہو لوسر شاپ دم
 کپ. ککے ی کپ
 ےک روا وله توت لم تا زد ےک لون چہ کے ہا روہ بلی م کرامتی رز : حماقت
 راغے یم تنج کی روا ےک سیل: راپتعا ےک لاکا تا دی گپ تاپ رد ےک ٹین لت ےگ ںوم زئاف رپ تاجرد

 ناکام ےس کر امشب اروا ےک نیک متنی د 100و سکس نان ےگ ںوہ تاجرد

 ۱ یابی دعب ےک ب تو 01 باص ب اش ےن لو لو ا لات ھا عنج ےل

4 

 ا فسا کش .نوم یر یر :تاشلا

 ۳۱۱۳ نج نار ا۸ /۸ یا نازکو چرا بات کتی جت

 .۔ںیہ زآت امر داران یر بت شیر وار

 ۱ ےہ ےس اس ےک ںوراوگٹزنج

 علت هل 20 لاک نیل لا یر ف هرغشالآ یسُوُم یبآ نب رکب یبآ نو (۱۳۰۲) و رم و رم رم

 فول ِلالِط تحت ول بار یز مس هی هل یلص وللا لوس لا لیلی وهو "
 قله نی ملسو ی هللا یلص هللا نوشو تعمن تن سوم ناف طر لر مق

 زر یلا هی سا سو س یر ؟مالشدا کی را :لاقق : :هباخضآ یلا عجَرَف من

 ۱ ۱ (ملسم هاورر . لی یتع ېي َبَرصَق
 قشر یر عشا وا تر دلا سرت رد لات ی یر مشا رو ترنج ۱

 ےتڑادم ےک تنہا ارضا ےس مک ہیلع یل لور کے سراب فوو ےھت ےٹن اس ےک نو دکب جان دغ ی لا



 نیحلاصلا ضاير ىلع ٠ )30 ۔ .  نيبلاطلا نیحمآ
 ےن مایک! کوبا اب نر اح کام کز 0 ص7

 ایگالچ یاد فرط یکں ویھتاس ےنپا ہد سیا لا بک لو ؟ےہانس ےئوہ افشای لا لوسر قو

 ی ی یو روا

 _(عمصز۔ایگمدیمشدد کک ں اہیاہ رات کل سیا

 هدرا EE ۳0 :حیرسشت

 داہچ  ےریلھآلئاق سد امده ب اک ن شین اتروا با ںیہ ےتاج لک زاوردےک تن ےل ےک ناو سای

 اب رف بيت وم کت داشرواےرکب یکی لاتا تبحعم کمر ںس اتا ےک

 ماه فجر فک 082027 يهل تر :تاخل

 ۳۹ 9 یا با ات ٹی دم رت

 عن یز ی ید زا ےک ع ی اھت للا شر یک یرعضا یوم وا ترفحح۔ےہ مماع ایر مع ان :ثیب ده وار

 ۱ ' ۔ لوم تاتو یکن ای 406 ۔ےہ اوہ راش اک نا ۱

 ےک وہ ںی اسکی ۳ ]یار کار کا

 تر یو لان تل ین نخل دبع سنع نی نڪ ۰ ۳

 (یراخبلا هاور الا هم هل لب يف لب اَمَق ترا ام لس

 شب یا فواشرا ےن مو لعاب لوسر کے تیادر ےہ دع اتت شا شد مج نکرده زا ترفح: ہجرت
 راہ )۔ ےتوھچج یھب یکم ٹپ یار پروا لو آف سی وار را منے ےس دیک کک
 ےس گی کم نجی کل لذت ابو دو آرابخ ے وم نج شادی امرت ےک یر آں کک ےہ رمت :جواوسسشق
 - کم سانت سا لپ بستر اچ وج نکے نایاکت تیر لج ئل ےک داہچ فصلی ءے اہ وہ تا

 قلا یھ لاو رم تعامل ب اط سم سا نیہ لم ہات تل دا هر
 مرتب مالف داع ہڈی عت قع لو پ مقام رب (ہدواآراخ) ہدولآک ان ترا : تان
 ھا ۳/۹ تو ین ادا بایرن: ید 7



 نيحلاصلا ضایر یط ا. . 0” ٠0 نيبلاطلانيعم
 لایت | شر نت تر ںیہ باک ےل او تایضفی دب عیادت یر شب تیک نرم: تیر وار

 ی تکه نفر لپ جز فسا اپ تا: تناظر کم

 گاج سیاسی مال اد ےنور ےس فوق ھا

 لا علت علم لو لک لاک لنت یر نرخ ی و۱۳۰ طظ

 مه ناو رولا ام یا ےہ رش یہ ۱
 کک (حیحص نسح ثیدح لاقو یدمرتلا ہاور)

 یر سم مینا اشا ہیلع شا وس کے تاور ےس دع یلاھترللا ی ومر ڈا ترضح: ہجرت

 087 ؟هتسرک شاپ کروا اچ الچ سج او شش لنوو کبک لاہب و اور ےس فرخ شا ھج کو

 <8 لم "ھ۳ !ںاوقو

 تا تر ج اک دود ےوہ ےل رطح کج ی دت کبیر : حیا سش

 رقم ال مج اوم لامس روف کن اخو شیر اپ ٹ می دعرکے بہ ہى تاب رول کات دے لاح اناج ںی مک ید آے او ےنور

 تر و تای ارقام سیم منت

 لاو یو رضا مرور نل انور کن کیت انوہ یل شاد جلب : :تاشل

 ۱ داہجل لئاضف بالا کزن لا نس شب رح رت 4 ۱

 ۱ لو دز الاع ےک :ثیبدح گوار

 ۱ ڈر نیر شا کش

 زر لوريل و لو تُ ثفوم لاق اَمهنَع ىلاعت هللا یو سابع با نَعَو (۱۳۰۵)

 ۱ . لل لئ نف رخت تن وله نم ٹک قع: :زاا َمُهُمَمَت ال اي

 : (حیحص نسح ثیدح لاقو یامرتلا ہاور) 2

 ورا ے وہ ےتامرفیب ےک شوم لنا یاسا وسر کس تاور ےسا تر تم طی مر

 جی درب لہر کا ےن سج هد رود وہ وز وے ہلا ھج وذ کیا ؛ یکۓ وچ لک کن ںیہ ںی



 ` نییهلاصلا ضاير ىلع +11101 نیبلاطلا نيعم

 بو گرا زگت ار وہ

 وکل المو تستی اوز بروج(۱) ےک نت اب نیت م یو 1ےک حر طود کے موہ اک کد اج تیم : جوی عت
 -ے رکے تیت ی الخام اکی کفر شپ ےرکیدادیرہپ:یرادیکوچ مرا نادیمھج (۳)۔ےدررپ ںوہانگ ےک ارو

 ۔انرگیرادیکچ رخت. اسم سم هل ناز تا :تاشل

 ۱ یراق ب اولا کز لا نس: شی ده رت 7.

 ۱ بس بل پ آب رم سر _ ںیہ لور یار شاتر نر شاپ ارادت: :ثیدع گوار

 تک ب رتول ادع یل اند ڈا یر توران متر ید تراہ مین ا ےن لاتا تودہ یک یر نک

 ۔ ۔ے 2660 دارحت کت ایدم کن اء ںیہ نوفدم ں فک اطر وااو م للاظنااکن ا ء6 8ے

 و واچ دوخ ےن اکا وکی ود گاف ےن س

 رك دف للا لبس نزاع رج نم : لاق لس ہیلع للا یلص وللا نشون لاح نُ وی قع (۱۳۰۰)
 أ (هیلع قفتم) .اڑُع دق رحب هله یفایزاغ تل نمو

 ویزا. جد ایا مے یا یاسا لوس کچ تیار ےس لات نیریز تر چرت

 یت ےن اک ینا ےس لو لو لک زنی اچ رخ ےن ای گایکرات سشوار ایک

 ایام

 تھ تول ھم حییرسشت

 کیک رب رکاب هی کن وارد ںی اج عرش یا یش چ ماکک یت ی تہیرلا لات ره.
 ۱ ۱ کن باور ایلام لار لب کد تارا م اک

 باراک یت تلخ ایر اوز ری عکاس ا اريج رُہَج :تاخل”

 (رابالاباتم لم دابا باک راغب ):خییدع نر

 ۔ے ن شاد تر واضع لات یش مس ات نیز تر :ٹیزح وار

 باما ااک اس مار کاتر لش ےس بس



 ۱ نيحلاصلا ضاير ىلع ۱ ان ا ی اطل سم

 لو تاقدسلا لس : لس علل یلص یا لا لاق نع ٰیلاع هللا یضر ةَماَمأ یبآ یَعَو ۳ ۰)

 ۔ (ینمرلاهاور) . وللا لی یِ لحق قر رز وللا لی یف مداح ومو وللا لس یف طاطشف

 لطف ںئاتاترصکا افشار علیا لوس کے تمیز ےن تعلق رهام ترفح مر

 هاو رای و ی نو ی هی ماکو کا دات کار

 (حیحص نسح ثیدح لاقز یذمرتلا ۱

 ھو ی ھر سس ادار ےس لنا: منادی اس طاطشف لض: حیارسشفنف
 a یت یش وس مداخ

 : ٠ وک وارو تقاط ںی

 دے رس تانک تک تا مالکرصقم

 اس چہ قب ضررا لا چ تافل لالا تل : :تاخل

 ۱ دات لاک لان: تیم

 ۔ی لو لر شن الگن یم یردیص)ل یب :اپلاماماولا ترضح:ثیب ره یار

 ۰ جلو تک بلا دم یکے اد نکل ںیم تار ےک شل

 نر سو باغ لا یلص هللا لزشز ات یس ےھت سس

 ین لا لوس لا ااف ضرمق زن ناگ ناق نالق بلا هی رُهَجَنَا ام یم سلو ورا دیر

 جت کنگ شیلا ها هل لاقهب توهج لا ییطغآ ویو مال ا کن مسو هل هل

 (ملسم هاورر . هيف کل کرایه هنو ییبخت ال لا هع ییبخت الو هپ ۱

 رو اچ یم لوس ےک للاےرکا 11 لعن ناوج نیک ملسا الی کیا اره تیاور ےس ہنع لار یر سنا تر تع جر

 کیا رف ےن ھام پآ« ںوہکر ات ناموس کده ےس ےن کس نے شا ناماس اپ ےریم نک ںو ات اچ ¥

 روا لسا لو اہک ےس ارد اپ ےک اوج ود ای دنیا دا اپ ےک الف

 اسکی ی وج r و یلع



 نیحلاصلا ضاير یلف ںو .۔ ۰ نیبلاطلا نیخم
 ۱ 0 0 کر تم کواس شیما گواه ےن شما سود ےد نام اسودوکس الف«

 مهار -یگۓ اج لاو تکه شش سا ئل ےداہتکا نه تم لا شی

 ناماسوکروا اذن کس کافر لس اس شیعه :حیرسشت

 ایک رخ یاد هر را ہکے ہا روہ مولعم گیتس ثٹیبدحروا کس سد اچ انت گی با وڈ یا ازای دری

 کیتے رسد وہ ی یم ماککیئ کیا یا لا کے اہ روہ م واتم یھی روا ےس لات کرب ور ںیم سا اچ

 ٠ اک غا مک ۱ ۱

 تک کر ابف انگور هارد." یس بخت ال 0 بهانه کلرفی :تاخل

 دال بات لی )نت رت

 ۔ے اچ ر گر اوتار رشد لات یش کل ام نب سلا تر ریل لا لوس اما: شیره گوار

 ۱ ات با اکربارب یھاوکےناو ےن رک اچ یکے ل او ےنا سی تارے کلا ۱
 : ی كقت مسو ياع للا یلَ هللا لرم نیل ىر روش دم یبآ ْنَعَو (۱۳۰۹)

 لک نی جرح ور فو (ملسم ہاور) . اههتییرج او امهذحآ نیلجز لک نم یی لاضق ناب

 ٴجراکلا رجآ بفض لب ناگ یب مو غیب جر علا تلخ مک جلب نا جو« لر
 ے ےک داہچ فرط یکن ایم مو لر شا وسر گه تیلور ےس دع یلاھتللا لر یر دتر یعسولا ترص : چت

 ار با ذرا نایمرد ےک نا ےئاج ےل ےک اھ کیا ےس سج یا درپ اا فردای تس کیا ےس رفاکہ دک )
 ٠ ےک اوت ےن ی پآر ھی ےک تیر اچ ید؟ک یا می ںدیمدآددرچ ےہ سیب تیادر کیا ا :

 وک اوت کے رکی نیا سس لب لا را ندا درس او ےناج دا لو ےس سج تير
 و جیت کس باوناھد آس ےساد ےناج تا

 ۰ ے تاور یرمدگالاعءاگوہاھد ما O UE REE “ر اظ ے فیر تب دع : جی رسا

 ' یکں ولاو رکے ناو اهدا لیٹ کد ایم تی دع لا تیر و طرف زا ساپ دوم مولعم
 ےا راج 0 قاب پاپ 72 اچ یا جت تم کراس لا



 . نيحلاصلا ضاير ىلع ٠ ©٠ (4) ۱ نیبلاطلا نیعم

 ےک ویب فض ںیہ تھ لار اھد آے یاب یاتا یک پ آےک رکل اب کد عر ع یبا ک یکںولادرھگےک سا

 .علاچ ےن روا با لوک اد لام ےن تے اوہ لول لا نا رچ ما اگ کوب رصتماک س قے اج یھب

 یک بک هاب اک نا ےس باس سا انب تلوزچرد اکیا ضوگ چنگ گے با ارپ رکن اہک اد

 ۱ دف اضا بنر کل وار کیک سارا با درا قا ز تفل ک صز ےن تار طح!

 ی ایل طو قیس لایک واسه تاج شرک ےک ید تی ته
 ۱ بیگ گاه جالب فی تعب نو۲ توبا کک : لا

 تپ rer) ندا شیر جت

 بعلت! یر د خر یعسولا تر: تی رخ گوار

 کت راج یو /کلوقہ لسا ی

 3 زدیم مس هر یلص ی یک قم یی !ْنَعَو (۱۳۱۰)
 ول لوس افق لی لَا مت مل لي میل« آلی مامو ویا هللا یلص هللا لوس اب

 :(یرابلا ظفل الهو هيلع قفتم) .ارئیگ رجا اللف ]مع سو هللا یلص

 ےک ےہ اوج ایآ آتی اپ ےک مک لعل یک کرک بہ تار ےس جم اقا شر ذاع نب ء ارب تن ھا

 ہیلعشنا یل پ آ ؟ںورکل وق لای ںؤرکواھچ سیا ملی ہیلع شا لوسراپ اہک آےن سیا اھتاوہاکھڈ ںیم تالآ ج

 7ر ہیلپ آپ سا ایگ ید لودر روا یک ل وہم السا ےن سا ورک جرم رک لوم لسا ی ایام رف ےن مل

 لوک ناگ ظ ای مو گرام یادت بار ایا سیار

 سنایا کتب هشت قرار یداہج یا ےک شاپ نایاک رب مولعم ملاپ شی + حیرت

 ون لیلا اج دہ زض ںویکل ام یاتکےہ لوک وک تب ۱

bi.وکن اون ںی ےک رکی دادی کب لو ۷ ترک اکے جیا ےڑب ت اقواس اٹک: دک  

 -ے اتا ایدہلدب کن ا اک ا یہ سان دب اگل شب اژ یم ترآ کل وہ اکا

 جاش کب اڈددایزددنمپ لس لو هست قوا ای َرجُاَوَالْيِلَق لمع

 درو رس



 نيحلاصلا ضایر ىلع (4) أ نیبلاطلا نیعم

 ۔ دا ول دم ارم اچ یت من : انا

 ۱ ٣٣٢۱ نا نادر الا بانک لت اہ باتری ا

 ۔ںیہ لو ارش علت ین ب زاع نا ترشح :شیب دم ل وار

 کے کر یہ ف رمان کے آں یایند
 نا بی ةنجلا لب دَحَا ام: سره هللا یلَص یل آهن یا هل یر سنا نو( ۱ ا

 اه بوت رشع تی هل ىلإ عر آنی نه ویق یم ضا یل اق هلو لا یل مچ
 ۱ هيلع قلعم) . عده سل ْنِم ری امیر یفو .ارکلا نم ىر
 الاو اب سی تہ ایام رفواشرا ےن ملیت رکن رک ہ تیادر ےس ردع یل اتا شر سا ترقح: جت

 ۱ هراپودوورک کس رکو زر آهو ٤ےک یش ےس اوو چ لوک نیز ے ےک سادوااگے کر تیک ول ںی ایندوج نیا شش ۰

 ت ۱ ھی وردک ایف کت داپ کی ہں تے نرو ۓآشاند

 تجریش ) ھم کف e :حینرسشت ۱

 ریشواےاجاید جاوا هم ابود سا تام رشضع لتقیق این ىلإ عجری نا ا بج ککے انتی

 ریشم تارک لا زا زي ہیلع کپ ایکس لم تیادرا کرد کیا کس کانت چک 00,

 .-۔ںیہ سدان انکی ادوخ مرز آر یلع لاتا لپ ال تای لتدابتکآ اوپمولعلّواجایک

 ۱ ی یک

 ۔ے لآ ءادھشے کا هل« فرش مار کلا ۔انکت ہا عز لک ینمتی نم َ: :تاخل

Eء تادا شلیک ا قضا ۔ےرکل غار ناک ن اج نہا ئل ےک یکن  

 تو, رشت

real riili 

 ساری رادار نادت شا یش کک E E ٹیدع ادار



 و ایوب ف احم اٹک اتے دیش اوم ےک و اھلا و
 ر نال س ْنَعَو (۱۳۱۲)
 لک رول سیف لقا : اور یف ملسم ہاورر نیر پل دیرش هل ری ناک

2 
۹ 

 نيحلاصلا ضار سلف MEN نیبلاطلا نيعم

 ` یلاعقشا یا خاک بل لس 4 01 ہر کہ و

 ۱ )چ اورا اوم یہ ریش رک شے اوس

 ۱ تن سه الیاف :حیرشت

 040,0 کارم ےس نیلا ہں قیمہ روا ےہ سی فامریفاےیک ف ادم ےک یت بحاص اک

 | چک دز کیا لر نیلا وس ا بوک اچسدرغ بذ :تاغیل
 و ا و ۃرامالا اتم لسی: ثیدح 67

 ۔ ںی لوس از لر اولاد تر: یه گوار

 ۱ ںیہ ےتاجوہ فاعمدانگم اتا ےک خر ےک یش
 1 زکام منم لوول للا یلص وللا نزشز نیل لا سم حقی نغَو(۱۳۱۳)
 . یف كيف نا تیتر ہللا لوس اب لا ء جرم لا لق للاب نمی هللا لنت ی ةاهج جا

 کنار هللا لس یف تلیف نآ مَع :ملسَر هل هللا ی هللا لوس هل لا ؟ یایاطخ ینع کت هل لس

 ثلیف نا تیترآ لاق ؟تلف فک : :َملَسَر هيلع هللا لص هللا لس لا مل ربذم ريع لب بس بِيَتعُمرِبإَص

 لی ببخش ی تن سو بل هل یلَص هللا لوس لاق ؟یایطخ ین تک لس

 : ملسم هاور .کیاذ ی لاق ماسال لب ج ناق نیل ریدر

 £ ااش یاخوا هر لو ا ت السا لوسر کچ تیار رد لاتا یت ایا ترص چر

 اومازیکل د آگ یا اے لپ ضا ںیم نوت نا لات اروا ان کداہچ سج ہار گراد یاب روا ےس وے رک

 لپ آے سگ امنای ایات لون اچ وہ یک شر پاش لوس 3



 نیحلاصلا ضاير ىلع )44( ̀ نيبلاطلا نيعم

 ےگ آہ وہ الاد کر تین کباب الاد ےس د مدت تی اج ایکو م یہ ہار گرا ترک! لپ فواشرا ےن ملعی ہیلع ا

 روا رب د لاوس ےن یا ؟ ا اہک یکے ا: ایا رفد اشرا ےن مولا سر لاو ےنی کت و الاو ےک ب

 را فا لوسر زت ؟ یں اچ یو رک اوم ںایطلف کرم ےس ےب ایک وجوه تار ےک دا ںی کا ےک اہک

 شرور الاد ےگ اھب رک میچ یب وہ ےل او ےہ لر ڈب ےک آر اس تی روا گرفت مت بجا ناف ےن ملیڑ ہیلع

 5 ( )ےک حک ےن نکا لب چ کے سااگوہ سیٹ اعم

 لاک" لامعا لقا لب ناتو ہللا لس یفداهجل اترا کل لم ثا یل آ : جی رشت

 ارگ کن ای ےک یکے نامیاوک فرین یہ پ آکے س تاب ی دوق ل ماق ںاہی ءںیہ لاا لا نبی
 انرکل اوہ اکمل ہیلع لیا لوس فاکس روا ےہ ات ر لم یف در کو اہچ ای کاج نباید راشا فرط اک

 قد تے ناب زکر اہم یکم لی ہیلع لری اوت نیل رکے اتوہ مولی ہاظب ے ؟یایاطخ ین رفا

 کا ایت نش چل ایک یک: اھتد وص میری شوخ دوخ تا زب طوس او الہ روااقد وص یارک

 ایا بر لعل اےک السا لعل رب تیر :ایرفےن مل یا لپ آ .تکلاذ نیل لام ماسلا هل لبرج ن

 وبگاه تک اب رکر یھ سو ےت رب ےگآ n“ کر دیا کباب و ےترکربص اکے

 ادا ےک قوت ہلا ںیہ داتا ن ھقتروا صڈ روا نیلا لإ ے شرق نی ےل اوس ابا اتسوک

 _ ےک یی ہک ترول ب حام لات ےس فرط کن ادا ے نیت اط کے رک

 . گنج ناو ریڈ رع الا نب ےکآ لبق الا ٹکر ریما کب اف سیم وہ الاو ےنرکربص ربا :تاضل

 جلو ےن رک پاتم ےک رک ڈیروار ید لاو کسب ےس

 ۰٣ے /قرادلاوٴی لو رام الا بات لم نا: ٹیدح رفت

 2 ےئوہہ شاد سش مالا اعد حب ےک ہیعاغ قلع هد اولا تینلہ ترا مات دع لات یر ور اولا تر : ٹری دع دار

 تافو نک. ےہ ر یکی ام ےک کس م تف غرور ہنع یل اوتر ڈا یر یلبت رم: ےہ ر یر ش لیٹ تاو رغ مالت دالع یک دپ ۱

 ۱ ۔ے 17 0دارق کتاب رک ن ا ںیہ لا قا فلت

 7 شور جوس ا ور رس زوم اور هر هم هل و رو ار رم و رر ۱ ۳

 لا یف :لاق ؟ثلی نإ ء هللا لوس ای آن :لُجَر لاق :لاق هنغ لات هللا یر رباج ْنَعَو (۱۳۱۳)



 نیحلاصلا ضایر ی 1 ی )45( ۱ ۱ ' . . نیبلاطلا نیعم

 را... یل وو لو له بن ی ارت قلا
 درام وای "7 الا لوس یک ۶ے یر کیا اجتماع لالا یش ا ترضخ چرت

 با اج ہے رہ و ےن لاو بلی تج: رخ مو ہیلع یل پ آ ؟اگوہ ںاہک

 ۱ ۱ ۱ (ملسا کتب ایل
 شوت ناف اک یوم اہک یری ؟اگوہ ایات ارم ءهللا لْوُسَر ای انآ نی :حولرشت

 "برا ددوج تب کے لان ہد کتد لش وت ےس اہ اھ دور ار یک کی ات ار و یم تشج هارد وکی ڑی روا

 ۔ےارفاطعب زایی یک یا ایک نار ذن اک اج یارو ا ںیم قوش ےک تنجاید کین سست

 ۱ اتقا داس عیش ادا ےس لعاب ید لاڈایقلا۔ سرو یک ةر مت ثارمَت :تاخل

 کر ۔۵۶٦۴؛نابحنئاو اشتر الاب ات لسی 2 :ثی ده 7

 نا ںیم ھ4 - هر ناس اف یش بابت یک کن ع لات واچ ترشح: ٹیدح یوار

 ۱ ۔ے 54 0دارق گیم یکن اس ںیہ نوٹرم شا سنج دے تافدایک ۱

 اوقَبَس یتخ باحضار و ۵

 ىلإ مک دحا نمای ال سو هی هللا یلص لا لو لاقق ئوك مُلا اجو رد ىلإ نیک شما
 اهضرع جیم :ملَسَر هيا هللا یلص ول لو لاققنزگ شم اك هنزف اتا نوا ین ویش
 جو لرز عقل جو اصل مشک نر لو لاق صْزَْٴاَو ثاَواَمَسلا

 کلام: :ملسوهیع هللا یلص ہللا لومو لاق اھ عی لاک مت لات ؟شزلَو توت هر

 جرحا اهله نی کا لا املا نم رکا آجر ول لوس لار ا لاق غټ خب کلزق یلع

 تی ةر حل اهنا وله یا رمت لک آ یتخ < بح انآ نی لاق مک ننی لا لب هر نم بارم

 .ِ . بال بک هلو بالا جن نا ملمس هاورر نیک یک < لقمه را نم عم ناک

 لیپ ےس نشد رکش کل اہی ےہ سمیرا روا لوس لی ےتاب فن ادت لا لا ترفحح : ھر

 ےک نر ٹی یھب یوکے نم ياد ےن ملی ہیلع لا یلص ا کینگ جک مار
 :یارفاشرا ےن مل لعل یلص پچ قیس ہ بیرق کش ل درک ںوہک ھپ یے راج ےک ادوخ یہ کک اہ



 نیحلاصلا ضایرسلع ٠ ٠ ٠ 0 ` أ نيبلاطلانيعم
EEGتا ا  DENEمد رپ سد  

 1 ہاوواو اہک س یا! لا: رف ےن ملی ہیلعرللا یک آ ؟ے ارب ےک نک زروال آ اڑ وچ کنج ےگ ےک یرارضا

 تاب کرو اوس ےک یما سا! دللا لوسر یا مش کشا اہک س لایک دام ہادداو ےن چ سک یا رقم

 ےناج ںیم تشج یک تکه: داشرا ےن مو یلع پلو ےس ںیم ںولاو ےناج سم تشج سا ںیم ہک یش

 دنچ ہى پا سی یا خرچ ادرک ورش اناھکوک الات ںیم وج نچ ےس سم لک ہا ےن ںوہنا ںی ۔وہ ےس سیم لولاو:
 ےس نشت ید کیپ ےن اک ا ںی اپ ےک نل ںیم وچ یل کوہ روا تی د ہد کک کرک

 تی ےگ و ہزیمش کک کل اہ اید اہ

 ےک نج ےراد رابطے تب ےک ہدایات لعل کیٹ مکتنج یلا اور :حیارسشت

 ھی تی لک ورک اقتمرکف ڈر آہ اے ر اہ نج موش

 ۔ے نعاکن یش زو ا آ اتم ےہ

 زر اتو شمار تہ ایک و کز غا

 یرتچ لر کے یل ینج رخ اعمال قوش ےک لا اس تراش کت نج نس پآ ! للا لوسا ب ع

 روا ںیہ تتڑب ےکآرکک نکا اچ ںی کرک یک ویک یت دوک رکے روپ ےک نا ء ایک وہ ںی دو

 - بت تی تداہش اج

 ۔ے تل eS دمت

 ۱ نزف_ سه و _ءادواد یکم یہ طظ افلا بت غیب ایہ نچ ع ےک مدن ا :تاخل

 ںیم اپ روت شیر شکن یک
 و اوہ اوا ۲۴۱/۳ر اد ام الا بام سس نا ٹی رح 7 ۱

 زا لا شک امن سلا ترم دت ج بک ٹیدح گوار



 ۱ نيحلاصلا ضایر ىلع 99 ا نظام

 سلاو ن ناز وملعب اجر اعم با نآ سر علل ىل یا یلو ات ءاَج لا هو ء۱٣ ر

 ۱ یونی نر نزار نخ عرف لاین یش الجز نیس مه تَعَبَق

 . وہ نورتو کول نروح رج یف تري ہاملاب نيج راها اکو نوع للاب
 نقش ملز یم لع ئی مهب هارو فصل له ماعلا
 سئآ لاخ ًامارخ لج یتاو انع بيض رو تکنع انیصرف کاتی دق ا اتن انک علب ملل : الا ناكَمْلا

 7 لس هی هللا یلص وللا زر لاقل برر تر مرع لاَ ها ین جز هیات نی

 هبا ور اع تیر سہ تکه تم رس دق متوضر

 ۱ (ملسم ظفل الهو

 ا تو ی 79 لس دم لات ره اھت

 ' کن ا یدآر تے لا سو لا لپ آب نو میک نسو نآر ناچ ید جهت اس ےراج گل
 نآ آر تکتار ےھت حب لآ 5 حبس ےس مار ترت لم ےس رم لی لاء اھت تاج اہ ال یم یک فر

 روا ےتال ےک رک ںایڈ کروا کر یر چکے اردا ےتاللاپ گز کن و کے ساروا 2-از یش ےناھڑپ نھ ڑپ رک

 ےنوک ینا ںی اد یک ےن ہیلع ی کک ی کاخ ےت دب رخاناھک ےک ا رق و رفص للا ےس روا ےس رک شیو رفیگنلا ٠

ELدللاےا اہکےن لو ےس تداہشداید کریم ش یم کیپ ےس شک روصت لو زار اب نش ! 

 ارے اروا ےک شا اچ ےس ھت قال گرام کے دا تا ےب سفر راھ ےس
 اد پناهی آی د آف یا ےس چ ےک نا اپ ےک ارت تر ںومام ےک تع ئاختا یر سکا تیر صح چ ایکو
 ریش لا لوس -ایلوب بایماک سیا مت مکتب ر هک س 70 ایگوہراپ رآےس ناب ےک ناهوکت تل اہ

 هد تاپ یدک سراب الا ای لود ایا دریل هات شے ایر فداشرا ےن مل ۱

 . (ملس کام )س چو ارے م روا ار ےس ھتمئر واہ یک: تقال ےھت را

 کیا ےن نا تدا یار 70 رت ےک باس نایک قاد کالا: کارد کیا س الاب ٹی دع : حیف رسن

 غدد و و ناسا کا اکے مد یلع لپ 0 آے ن ںوکولےک م یم لنر لی تم
 او او کف با سا تساخداک نا ےن ملا لپ و نیم سوار تہب “ےل ےک



 نیحلاصلا ضاير ىلع .٠ ام ۱ نيبلاطلا نیم
 لا یے آے یادت شاہ تماشا رو ايد رکر یو مات کردار اچ سی تار ےن لوگو نا ءےدے و ءار

 4 ےک ےترکف روات اقوا ےنپا یب یم مو ما تمدخ یر تا ارم ا رت رداابدرکع ٹل لع

 یراب یک ہا ہری“ جمرپ ۔اامزب عطف نفر وا رک لایک نبی تاش
 _ اتو

 تھ و شید

 رقت ع لات یر کام نب سا تحریر لوسر ان مدان :شی دح وار

 ۲ ُٰ . تراش کن اردا کر داپب یرنع ار یر فن ب نیلا ترفحح

 كن اهل لوس ای لا ردب يا نع علت هل ی رسا نب سنا مع باع لا نو (۱۳ ۱ ے)

 ھر هل رت خم لب یم نكر شم ین لا

 عصام کیل ار هناعضأ نیئیءالوم عتص ائی کیل رذتغآ ین مه اقف نوه بشم فشن

 ذج ی را بز علم ن فسا لاق واع نفس قسم من نيك رشا یي وه لرل

 ياو اعطيه ًنذَجَرَل سنآ لا نام لا لوس اي تُمطنُس تْمطتُسا ام :دغش لاف بخند نم اَھَحْبِر

 خرد هکر امف نوک شا وب علی دقهجزو هنر جنوب زآ فیش اتر

 اودا ام اوُقَتَص لاجر نیما نیر ههایشآ يَ هيف ثّلرن بالا هه آن و یر انک منا لاق یاس

 (ةدهاجملا باب یف قبس دقو هيلع قنتم) رب نم منو بخت یضق نم منه هلا

 ےن لوبنا«درضاعر فتا گردہ کج رٹ ریس اب ے ر کہ تاد ے نع یاشار سا اتر ھر 7

 وما اوت ےک دکر شیک ےن ہٹا کاپ در یف لیم سب سیر گے نیک شم ےن پ آج ابا لوسرای اہک

 سٹ ڈا ءاہکے ون موہ شتت نار ایا راک یا یک حا بج ںیلہ ںوہ اک یک شک کک ید ارور تاید
 رر اہ ا اک تو ارب ےس م اک ا ےئتاس ےر تروا ےہ ایکس( بای ) ںوگول ن اوج لو تاچ ترس ماکل ا فر یک رت

 ےن ںوہتنا ون اوہ ےۓردعع لاحت ربا یش ز اھم نب دعس ترقحخ ازم اس اک ا لب - ےب ےک آر بے ایک ن نیر ضمن اوج ںیہ

 رم ترق ی ںوہ رگ شوخ یک ا سی ےہ ےس رد ےک ڑاہپ يقتنج م کب رےک ٹن! ذاجمنبرعسےاہابرف
 ے ع لات لر سا رح لب اکر یک ت اط یکس ا یم ےس اہکے س ںوہاھجی ھچ لوسر ےک ہلا ےا ایام رف ےن اھم نیب ٠



 و یر 9:0 ۔ف- 271

 ٠ اپ اپ ت اا 80 گراد مکس نا ےن مج يک  Liیکے نوری ش سی اے مگردوا اپ تان ۱ ۱

 هان ناب سن ینا سی ںی: ید ڑاگپ تروصو لش کن ا ےک رک اکن ا نم لی تمام
 ہیلع فا ےس ےس رپ ےک لوہا ےا یھب ےن ںوہ ٠

 تن ےک شب جن ات :حیرسشت ۳
 ہہر ےل وتا ےک تم زن چین یر نکے مشن لو مکس نا شیداہچ نادم کیلی تام
 ایدرک یش زن وخال یکن وفاملسم ےن انک کے انا یھی ام ےک افکت رط یر سودروا یل رکا دت یھت اج باک ت اب

cs اب توک ں وشال یرافکه ےن ںوئاملسصم ا تن سی قاد امی ا کیا لک مالا جرات ورد یک ایی ہک 

 سر دق سا ال کرد یلاھت ایش رفع: سلا رح راک اوم نادا اچو رک شوت مکہ موا لو ۳11

  ۰ ۱تی ی ۶۶۷۹ی

۱ EE IAL 

 ا هاب ت اج آے ند نیل کک نامگ نوط ےک نع :تاخل

 و دا بانکی خب: فی دم

 ۱ ات ائ یا ترقی اس دلا لوسر لا مداح: کر

 ۱ باقی یا م یر

 7 و هه ان تی حج وج سس

 ۱ ءاشنا بذكلا میرخت باب یف یتأیس ملعلا عاونا هيف لیوط ثیدح نم ضعب وهو یراخبلا هاور) .ءاذهشلا
 : ۱ 3 تک ۱ ٠ اللا

 ود کا یدوکت ار ےن شرک: ایابرفد شرا ےن مل یر یسک رک یکے س تیادر ےس ردع اترا یش رت رشح: اھت

 او روا رو یخ تی جای اد ںی مکے یا کیا ےن نوبت ار < چ رپ تخددهدروا ےس ا ےری ید

 ۱ ۱ بس وزود امی و سوم کت دات یے سانت



 نیحلاصلا ضایر ىلع 60 ` نيبلاطلا نيعم

 روا ےئ آں اب هر داد درک ںیہ ےہ رام رف نایب باوخ کبری رک لر ابمثیی دعا :حی رشت

 رادیو دادی ملا اکو رها نو
 قروصف ان تشک روم موم یی ےس ی اروا ںیہ مالسلا پل یت اکیمترختروا لب رجب رضا نْیلَْجَو

 کلیم یف هواش فور مهلا یروہ مول تلین یک ارش لاروا ے کد تفاط ےن یل ات للا یکے آں

 ۱ ۱ ٠-یہ تتوہ گی ی فرا مالسلا رک ین هرتا

 نر رک لقا لاعفا باب ییالخذال نع ن“ يصف شار لَا کل دل :تاخل

 ۱ گرا نگو راک زاوا ء زای وردا ۳آ زود مگ زاد

 ٦۵۵ ناچ نوا بانکی رافب عت: ثیدع ا ر

 ںیہ لوسر لات یت لا شر ب رنج نیر تر: شی ده وار

 ۱ ے ںیم لوورفلتذج ڈار نب تسداع

 لحن یا نر رز وز طی یت زمہ ۳۱

 7 بلا یف ناگ نِ رد مري لف ناگ راح ید الا لا لوس ای : كل مس هْيلَع هللا

 بام ضا کا ا جا یف نان 0 راح 1 ای لا ءاکبا یف هْیَلَع ثدَھْنُْج جا کیا رْيَ ناگ ن نا ۰

 (یراخبلا هاورر . یل زره ۱

 9 000007 قر اے ت تیاور ےسرنع لاری سا ترضح :رھڑ

 کرم ورکر وا نور رب وا سی تن ورق کوی دیش اکی فای رد ےس ملیر ہیلع را یل آروا
 ےک تنج کش ےہ د !ہ ہلاو کرام سای ام ےن ملی را آپ سا ؛ لو ور بوخرپ نا ٹری اہ تاب
 ۱ گرا چکش لس زار انیقیرواے شش تافاب
 _ ے لیک ل اد بہر یغوہجوفےکابنع لات شا واکْلا یف ویلش تڈ تج ارج رکا امثیدع : یی رشت

 ے فر حل یف ناگ ناف لقا اتم لات لا ضریب ار داہب ساروا سایکل تاک وف ےت تارت شتر کیچ
 دارفا ےک تماروااوقدوصقن پارک نارق ے توب امر ناک نوہ ںیم تنج ےک یب ےنپاوکن اکے اہ دوو مولی



 . نیملاعلا ضایریلع ۱. اک (5) <  نیبلاطلا نيعم

 ره ء ناچ نک رقمی نر بلے رپ یئادج کن اوہ نیقیاکےنوہ ںیہ نج ےک نکا توانی رمان ےس ےئل ےک

 فای یر, تقفش رام یا زات روا ےن ملی یسک آروا اال ماکس

 چ تالا بک 5 رد زیبا E ناتج ۔انور ن“ ءاگبلا :تاخل

 ۹۵۸ نام نب ادا بات را :ثیرحعا 7

 هیچا تشک نا ترم ترا لا لوس اقا: شی دص وار

 اھاو ایپ رام ےس لوپ ےا ےن لوت دع لاتا یش ادب تره

 قو رباع لا یلص نی یل یا چاق تین تل ی لا دي راج یخ ) ۱٣٣

 ۱ لات لو هی هللا یل ین یم ری شش سش

 ۱ (هیلع قتفتم) . هجا هلن هم

 7 لہ یی تیغ یکم لیڈی یل 0و رے  تمادرےرع ی اھت لا یر سا رمح ر

 مچ 6 بهت ےرہچ ےک نا لایک کودک ٹاس ےک ملی ہیلع ڈرا پنل یکن اءاھت یک یک نشاکن ایکس
 ۱ توکل مس لوپ اولاد ےراہت شرف ایف اشرا ےن مہیش یک کرک ابد کدر ےن وک

 ۱ ۰ هی (مسیراغب)۔ےھج

 2 "ل۷ل اک انم کر افک یرکراپمثیدح لا حیرشت

 اید لا ےک کک ا اکہ ریو ر یکم لدروا شک رواش اکہ ریو ناک( کا ا: ںیہ ےک کم ام جسارت

 لر پ آی تی سا فر طرود ردات یک کی صار و ےن ہک روق ارگ اخے راستہ لاح
 . او ےرام نایب تشک تالیف لری

 ۳2 الطن - ار اک یھ یھ اهیخیجآ_ رک اترو هم لم : :تاغل

 ورزش :ثیدح دار

 بنات ل چروک ت ابتلا اب امد کت داہشے لووج



 نیحلاصلا ضایر ىلع ۱ )52( 0+7

 ۱ هل لس نم لا مر هل هللا یلص وللا لوس هنع یلاعت لا یر بی یب لّھَم نو ۱۳۲ ار

 (ملسم هاور) .هشارف ىلع ثامن ءاذهشلا هل لب قفعب اهل یلغت

 اے لو ے چ :یا فواشرا ےس مو ہیلع لا لوا وسر کے تیادر ے ع یلاھت لا یر فعلی رطح: :ھت

 دن لوک پت ےپا تاچ« کد ںوترم ےک دنا لات الا ا انکا اھد یتابتس هاش لم

 ۱ ص۲

 «لام ےس اپ رک او اک داہش ےس لد قدعےس اش شا ٹی کے ی موہ ٢ف یر خدع لا : جیا شق
 کت ترس سس وت ۓئ اج اپ تافورپ تا ہو رکا یگ ےس اج لگ تداعس یک داہشوکے ساو ساب
 ےک او

 2 ارا لوس یک ل زنم ےگ لزا اکا مرکل اوس نام :تاخل

 جا ابا مس: تدم 7

 ا اھت لا شر فیط نب بت رص ل وسر یارو: ثی دم یوار

 ےاتاج لی اک دا لاط ےک تداہش ےس لو

  ةاهْشلا بل نم : لس علی ہللا وَ لا لاق نع لاکا یر آیو (۱۳۲۲)

 (ملس هاورر . بهت ملول اهيا اقداَص
 تراہش ےس لوچ ڈا روا ےن مل ہیلع لیلا یس وسر کہ ہ تیا ےس تع یھت یر سا تر: چت .
 (ملم) وہ یھب لا سا تراشی رکا نام کدے دیوال ا قوہراگکبلط اک

 مک لعل لپ آہ ںیہ ےہ رے دیر وکار ا یک تداہش ملی ہیلع لا لپ آش فرش ٹی لا :جولوقق
 لابی ہن تداہشدورچ را ےک ںیم دے دے ا یت ات اچ وک داہش ےس لو قدص ےن سب ےہ کرایم نام رفا
 لا زین چ طور شا ےک سئالخا ےک سارا ےہ ف ذآ پ تیض کد ٦ے ید ن2 کک تاجر ےک ءادہشیلاوترللاوک

 ۔ے یر اب ید بیت یکے کابو زرآ کت داہش یم ثیدص

 ارگ لع ایل کارش ا ًاقيدضت ۔ ۔ان ج (ن) قدس تیس وان رب ابلط بلع : :تاخل



 ( "9پ ٦۹4 +9 2ە٤پ

 ۱ 9 شر ۱ اید

 ۱ ۱ ۱۳ اگ :ڭى `

 ع لاتر لر کلام نبا ترضح:ثیبدح وار

 ےل ےن اکے ویچ فین کت ومو ار یہ
 اهلا هجا و یوم زن نا که یلاعت یو ةره ی نو (۱۳۲۳) 5

 ۱ (حیحض نسح ثیدح لاقو یذمرتاهازر) . ةَصْرقْلا شم نی مک ذعا جی امك لإ للا سم تا

 فیل تا ےس لایه ایام تیس اح ھے 2ت
 ۱ ۱ ۔ےہاجرکں ترک قوت وا ےس یم مچ اترکں وم

 ۲ یش قوم ین یا فرم قو نار فیل تراش دم :حیرشت
 ۱ تاش یش ۔ ںیہ تشادر لا نوا لکم یم تب ںاتخ کت وک پس رد ےہ نرو چ لب تو ےک ناک ےک لذت

 یل کت وکلا ےس دو یا چاپ فر کلک ا تد ےکرادید اراک جزا برش نارود ےک

 ۱ دم شا لو

 ۱ پل راس قو دی ہو ص ۳ اب سَم : :تاضل

 ۲۳۵۸ امار ادا اضف را ن:

 ره چک رد لایت نری تختی ده یواز

 يک ته لود له قال سز یا نبآ نوا دبع عو ۰)۱۳۲۳

 لا ءا ردم ال سال اب لا مالا یف ما سما تام یتخ راکت دل اه یل یا ها
 لر ملا قشم نال تخت حل نأ زکر زم مم هرن ناول هللا اولس

 (ايلع قفتم) . ْمِهيَلَع رضا مهر ارحل مزاَمَو باکشلا یرجم مو باتکلا

 بج ںیم لوا» اش چ مش لا ےہ ےس ۔ یہ چرت



 نیحلاصلا ضایر یلکا )54 <۶ .نیبلاطلا نیعم
 کوہ ےڑھکں لوگو نا ےن ملی ہیلعدللا لپ 1 ۔ :IEE لابی ہاام فرات اوہ ےس عش بام اکپ آ
 ۔ ناچ نیقرواور کرو اج وہی قم ےس نک بج رگ تیفاع ےس اھت ارواورکش انت کے ےس ن وکلای

 ےہ ےک لز مے بانک ناسا بالا شش سل افرا ےک اس ےک ںوراوگننج کوا
 هر ںیہ ےک جج غیب و تاکو وری نشو ء ےناو ےنالچ وکں ولدا

 ۱ ا کرایا
 ا 7 0 ےب ا لک اق کک کے - ا حییرسشت

 یگ ےس یادت ایم ئر نو ےس اچ انرکہباقم اک ن تا ےکر یھب ت ےک یرداہب ےساچ و لر تل.
 رار اکی ایماکں نا بے ںوتاہاس ںایتا ل یا اپ ہا رک سوپ ناو اس روا تقلب

 تقاطروا توقف رصروا فرصزار اکی ایماکہ کی کل اخ ےب ےن ںوناملسم کب ج ےہ یار یدو ترن یک لات فرص

 یھبانرکل صاع ید زیر تر تنام ل ماس که ید دز مسی نکلوناسلاپق
 ںی ےہ کایہ باپسا تقاطع جرج ےہ رک ارقا لص لدارفا یا مالم اہے یر ورش تہب

 دید اے یز کت م رم مزا _ شرس« تیناع فاعلا نبل البم تام :تاخل

 ۱ ۱ رام بات لس کال بات راہ ٹیدم رت

 دع اتش یش وا یا نی ادیع تر فط یا

 یم گن نادیم ۱

 ےک درادوبا هاور ۔ a ادل دو نار الترا نار

 یک یر ادم: ہیلع لا یکم رکی نکے ہ تیادر ےس ردع لات راس نب لت رطح: جت
 تو ناسا کب ج ءاعد 00+0 از کدے نان 7 دری ا 1

 تو



 :نیملاصلا ایر یلع ..... . 65 . نیلاطلا نیعم
NLA SL۱ لیتر تو رس لعل ب  

 ۱ ٦ تقوےک کج سالا د ددع (۲ )تند نلاذا(1)ءںیہ

 میگے لاعفا ڈک شابلا ۔ امد« را وعي عد 5 علل وہ یر ناد رت ال : :تاشل

 ۱ ۱ تب یکن اسکار اب

 علوم ۱۳۰۰یرارلا واین: 2

 3 دع اھت لا ترمس نب لکت رح: ٹی دع گوار ۱

 3 ۱ ۱ مار یک قو تا نشو زنم ا

 مل نقازغا ملو هيلع هلا یلص هللا لوس ناگ لاق ع لاقت هللا یجو سنا نو ۱۳۲۷

 ثیلح :لاقو یرامرتلار دژادوبا ہاور . "لا کبو لو کیو نوع کب یرْيِصَنَر وضع تنا

 حیحص نسح

 اعدیبذت تاج ےل فی یر شی ہد " تھ رتی دو اھت

 e ارم یظفاےا لا کو 1 لوضا کبر لوح ا کب یمن ٰیدصَع تا مه ۳

 '( گ7 واووبا) ۔ ںوم تر نشو یم ے شق ی کرت ذا ںوہ تر گپ تندر یت ادم ۱

 اقامت ته ن مخ مکه رو موسی تستی : خوی صف

 ۱ وا رپ کاپ ادا نج اج انوج فری لاقشا تورم نایعو

 ۸ 00 ل لو ماست ن ی رگ :ضع ءڈ داَضْغَ ھ7 دْع :تاشل

 ساندرو دارم ۱

 ناجا تارا با یز لا ندا بات وار يا 72

 ٠ ع اعتبار کت نب سلا ت رٹ: ید یواز ۱

 - ءاعد یلاو اب کپ تقد فو



 نیحلاصلا ضاير سلع ا (56) . ` نييلاطلا نیعم
 و ودر

 7 موف فاح اذ ناك لس وَ هل یلص یا آهن یلغت هللا یر را یسوُم یبا ْیَعَو (۱۳۲۵) ۱

 حیحص دانساب دوادوبا هاور . « مرور نی کب دوو مجروح نف کلعَْت ان لَا” لا

 نوش یب ج م ہیلع یکم رکی رک تار ےس ردع لاھ رشا یش یر عشا و ن رکو با ترت: ر

 کا یک ماش ٤ مجرره نی کیو ْمِمِرْوْعُت یف کج اِ ملا »یخ ےس ماهور

 (دوادوبا)- ںیہ ے آس ہانی یر تے رت ےک ناروا ںیہ ےی درا 2 7

 ے وہ ود ایز فر کل الا تلاح کف وہ لعل لپ اکے | روم مراح شیلا :حیلرسشت

 اتوہ مکر لات لار ور سیب تلاح کک وخ نام ےھت ےس روت یک فرش یک لاتشا تتورب ملی ہیلع دانا لپ ا

 2 رخت ایوب فوخ اچ« سٹیج یف رک یھت امد ےس کپ ہللا تو رہ رب کے س یر مولعم یی تاب یگرسودروااھخ

 ۔ے لو رب اکا یم ےہ بر اتع ڈاک اعد لا شی تالا ت: اف

 1 ۹ ۱ 1 2 0 0371 رخن روخن :تاغل

 لا باد واد لا نل: تی حت

 اسناد مانکن انحلال یب عشا یوم وبا ترضخ : شر ره یواز

 یی اب بس یکں وڈوھک
 دم ليلا :َلاَقَمَلَسَو هلال هل ات اد یدال یچز رش نم ۱۳۸
 5 (میلع قفم) . لاری ىلإ ریل هیات یف
 ںوئاتتپ ےک ںوڑوھکایا 00 بب بب بب بت 070 رش جر

 ۱ ( مس کر به یا دحر اب العب ےل ےک کت تم ایت سم
 تیبا کیر ام کروم ےک لود اپ ےک ںوڑڈوھکے تین یداہچ یم ثمر :حیرسشت

 --- -ےرت رفت مایق اح یم لو اپ یک وڑوھگن او ںیم ےل اپ وکں وڑوھگے واھ ب مروا
 - بس یاش لیٹ تلیضف سا گوهر ےہ ترک ات ئل ےک داہج ھج لای اک مر رج لی ےناہ ےک لکه
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 نا ترقه ناب لک هیات یصاون :تاخل

 ۱ دال بات لسی اب بات یر :شمدع 67

 عمه یل ام ھما ںیہ لو ارش انکی اعت دلا یش رکن بد ارب ت رح: ٹیدح ار

 ۱ ۔ےت پآل اض لیا لم تنس ار فف یک تہب

 قا et ےس یئالھب ںی نایب کوی
 یز زیا اتر : عین ی نا ُهنَعٰیلاَعَت هللا یو یفرابا ورع نغو ۱۳۲ ۹)

 ٢ هيلع قفعم ملا رج هما مریلا هاو

 ی یار ےن مک ہیلع یل میپ رکی تیمور ےس ردع اتش یش الا ہور رح: مر

 ۱ .( سو یراق( لب ) تست ارج نه کک تمت

 دار زم تقرر سینا پس دیک تیت دا ھج :حیرسشت

 7 " ' ۱ چ تم لادا ارت لر وا بال کت آ

 هک دا چپ انہ تادا ےہ سی ئاخھتاس ےک لای کا فرسٹ: هرات

۱ 000 ۱ 

 غم ام کو ليلا :تاخل

 را بت مس دا باک فی

 را یر نوران 007 - یاس راب یک سرو نب ودرعت رت ٹی دع دار

 ۔ےاتوہ شیر را اشک نا: ےہ کت 1 3رارعت کت ایذ م یکن اس ات یاب شیوا دعا

 << ۱ یگ اج کت م کے وک دستم

 امرك سبح :ملسو يلع هللا یلَص هللا لوس اقا هیات هل ضر رم نبأ ع ء۰ 7

 ہاوز) . )عام یی ی بو زرو فرز فی ناق مغ غرب اهییضتو للاب نامی ها لس یف

 ۱ .(یراخبلا
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 نامی شا ےن ی :ایامفداشرا ےن مو يا لا وسر کس تیاود ےس دعا شر ہریرہ وبا تیره جت
 سالار کا نا کا کش ےب وت اپ ڈک کار کا ےہ ےس کا رک دعو ےک اروا ےب تر

 ۱ (یرافب)- هل اہ ےک سال وزا رتےک لا ند ےناد تست بیل ادا پاک

 مات لوب ریل یک ا الاپا ڈور طاخ ےک ءاضر اگ جز برا ےن ترک اہ دوہ مول یم الاپ ٹی دم :حیرشت .
 ۱ اگے با ور اوکک ک ام اے دب ےک لاک اجاکن زد ںیم پاز ندےک

 رای هد بر ۶۸ تاج زر لول اد ےناج یی ےل ےکداھچ شان لک دهن

 ۱ یی ےہ اج لاک ندا ان _«و+ فالخ ےک رافکد ایج ےہ ردای نجم نزول

 رسا

 ر ي هیر سر 80 هور رو 1 یر 0ي بازو سز ناف د : تایل

 باش هلو

۲ O 

 ب ںیہ دکل ٹی رع وار

 نگو تاب لدباک ی

 لا ملز لعل یلص یا یل زا یت ںیم

 انار سم می اب کت :ملسو هی یلَ وللا لوس لال هللا بس یف وه : لاقل هموطُم

 .٠ ملسمهاور ٌةَموُطْمَم الکل

 ری ٹا یلاوراہ یا کیا ںیم ترت یکم هر یمن تو ےس دع اقرا روتر ہجر

 سش ےندب ےک سا ےل ےریت ایام رفداشرا ےس ملی ہیلع نوا یکم پتہ ےہ قرص نم ہار یک لیلا ایک روا ےس دہر اح
 ۱ ۔یگں وہ لاد راہ اوج یگ وہ لاو تام ند ےک تم ایت

 تاقاپ ءانگں د انکو تلف جرم ار للاوج کج اپ وہ مولعم یب ےالاپ ٹی ہن :حییرسشت
 ناضر بت ےس نوم فوت ی تالام روا تاثوا تب مف اض ل ے رت ی اتعهدایز اوس تاست توا ا رت انکو



 نیٰفلاضلا ضایر یلع ا ایم _- نیبلاطلا نیعم
 تب شافوا لا لب بس ها انس اش

 چک ورا نشا وہ لازم نت وتو انب

 1 ۳ جیک شا ةا: :تاخل

 ۳۱۳۹ نانو لر باک 3 :ثیدح 7

 دی چه لات شر شر تیم گوار

 ے لیپ یز انار یت تاط

 ۳ قو روش لا ریا وب لای دس وب: عسل :لاقو دام یبآ نَعَو (۱۳۳۲)

 ۱ هللا یلص وللا لوس ثعمس ها یو ا دت رش «سْبَع وُب :لاَقْی

 ا را نر الآ ین قل 3 لآ ةر ٹاس لورم یلع وُھَو مَلَسَو هْيلَع
 ۱ ۱ 0 کک ملنم هاور .* ملا ول نِ الآ

 ہلا ی قا ا نت سچا اورا راز وا سا ای دادا سوا کی درن ےک تہ واوا ویا تررطح چرم

 -۰0 نا“ مس شمال اعم او لب کریس شکچ تیادد نم لات

 ہے سش کز امار تاچ یش کار ا تقاط دان دا تتاف گری ےئل ےک بام ےک

 : جے ۱ - دے میزان ت تتاطادا تک :

 EER جج ھی وو ےالاب تی دع :حیا سش

 ےک یک آن 1 2 ز کوی یم رذ مہا سیم ب ایسا فاز لی ہے یر وب فلا ے رابقناےک ناز

 رسم شاپ اپل تاہم نانو تالآ کرد عازم لا

 ۱ سکس بیر واری رویہ یا هل ال

 ۱ ۳ ۔ےہ دارم تقاط لاو ےنآمماک گکچ ےن کل فدای ہمالع

 تا3 وقال زارنا ائے فر یک یزارن منت ینرلا :تاخل

 »۳ رم یاد پا کس 21 :ٹیدحا 2

7 7 

 رو دو سا



 نیحلاصلا ضاير یدع قو . . نیبلاطلا نیعم

 ۔ےے ریل یتل“ کن اء ںیہ دع یل ات للا شر تمام نت : تیب دح گوار

 ۱ ہے تی  ے را
 مُکيِفكیَو نوضزآ مکیلع ختم : نسل یل وللا لْوُمَر ثغمس : لاق ۂْنَعَو (۱۳۳۳)
 .هچهنب وه نا مک ذحَ رج بقا

 ۱ "+00010 ییاع ا یلص مر کیم ےن لیٹ کے ہ تیبادر ےس ہنع قاتلا شر یکم اع نب قع ترقح: جت

 یھب شی ئوکس ب ٹیک تی سس اج سد لوھکے زاد رد کسر ےک زر

 تسلیت یم ےراپ ےک ںدریت

 غ کے اب ےڑپ برتن کی یر لوک شیپ کیا کل الت شر ٹیم لا: حیرسشت۔

 ےڑپ هریو رر وا ن ار ور ام ارکا لوم یری کی وا اب سو لار 2 ںوہ

 )رک یک یم ی رایت یگداہج نت یز ادتارت یکے ہی دمصتم اک ا مک دخل جی الق ےئل رک جٹ ےن ںونال ےب

 رات کارد ےن لدئاملسمےس بج ۔ ےس اترو کی زاد یی م لاپ ےن مت بارک وزن یھبی اک ما
 . شیپ ےس الم روار رگ تشہد: دن چا سیل ان اک اچ مہ: ںیہ ےہ راک گرم رک ب موڑ مرک ےس بجے اڑوھچیوک

 رنو ب قارب نیل نب ناتنناغفا ؟ںیہ ےس ر ڈا کچ یکن اروا لس سکا ناروا سارق ی الرب ہیر ما

 ۰. سالاد ےن و گو ےجاجایکے ز

 مهس ص ت نگه ےہ مه و ام رجع رجع چیلر سرا ءَنُوَضْرَا :تاخل

 ںیہ ٹ کار ات

 ۳/۰ أو بال دید رت

 | لی کت الا ےک گو ٹی و یگوار

 ۱ عشق اج الو کیس یزد

 دل زا ءانِم سّیلف هک هکر ت نیز مل نک :ملسَر هيلَع هللا یلص وللا لوس لا لا لاق هن هنآ هع ۱۳۳۳

 ملسم هاور .یص
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 ۱ یر ےن یش 7. مع نج قع ترشح: جر

 ٠٠ (ملس)۔یکی اف قفس یا یانی )ای یت سی مہ ہدایدڑوھچیکس ار کپ یھ

 ا E ٰ٭ٰ*ٰب ٰبٹ وو ارت الاب ٹی دع :جویرسشت

 2 روا اچ اناج نی رکن ید تعاشاد ند تار ٹہروا ناپ ال ء اس انرکس یک رگ دعب ےک زار

 ۔ے لوپ مي بیم "ری یصع دقو اهن سلف گراپمداشاپپ کیش یک آ

 ا ئ۵ ملَع اج معمار ارد تیت ںیہ ےک اج :تاخل

 لالا بت :دم صر
 ۱ ںی چر کت الارق یو ار: ٹی ع وار

 نواب ل تج ید آن نے نہ رتا
 تہ ۳ 7 ب ماو اع للا یلص ہللا لو تع : َلاقةْنَعَو ۱۳۳۵

 نآ نی یا با امرت ناو ابزار ازٹزاَو هر هب یار ربا هيعْنَص یف بیتی ةقیاَص :ةنحل رفت

 دوادوب هاو کر لا آهک ته ن مخ مل ام دغ یمولا کرت نم بک
 شاک اے وم ےتام فی ی ےن مہ کہ تیادرےدنع لات شر نما نزن تره جر

 کل ںی ےنانب ےک اوچو گلو ےس اپ ےک )اف ل قد نی تنجوکں منت عو کری گیا لات

 ےب روم یر اوہ یر وا کادر ماد ید رکل اک رت ےس وا( واو ےنالچ یت (۴)ےرکت یخ

 . ویر حا تے کق شے ےن شوا ےہ بو از ےس ےک ےک راو ناک زادنامتاراھت

 ۳ (ls کیر کت ییا ےن ایا رایاد ڑو چوکی ھے اڑ ابد

 0090۳0 دا کہ | مي مے سا مہ ان: ہار کمو ہک ف یر ٹی ع ا : حیا رشتا

 ہداررطی۔ اگے اج سی نج وہ یار تاب ہلسا اک مرا ران یت کک اگ ےہ بج تنج ہد اگے رک ۱

 ۔اگےۓاج لب نج کمد لچ ٹداھچ ناریم رہو ئل ےگ لیا اک عروس ترا ار

 "80ھ 0 تہ ڈے ایا اس لپ



 نیحلاصلا ضاير ىلع یو ٠١ نيبلاطلا نیعم

 ۸۶ ۶۶” شو یا 0 دقیاص _تعام زن :تاضل .

 ۱ ۲ ۔الاو سبوس

 _۲۴۰۵یرارلاو جا نکا بلا باک داد ینا نس: ٹی دح رخ

 ۔ںیہ ےک رگ لار وار ٹی رم گوار

 رقت ىلغ مس هل علی یا لک علامت للا يصر عر نةم وعو ۳۳۰
 یراخبلا هاور . امار ناگ مک اب نا لیعامس) یی اورا : :لاقل نوان

 وج اوہ ر کے ےب تاب یبا کیا مو ہیلع لا آی رک تیار دعا مو انس ترقی جت ۱

 ہک یادی زا تا لوا ے ا دارا ےن مو ےیل فلا یل٥سپ آہ ےھت جر رکی زدن رت ہل لیا <
 (یگرافب)۔ےھتزادنارت یھب( مالسلا ہیلع لیگ ااترفح )پاپ ےراہمت

 سوت ما کلا قتل چاپ تا بام لا سال تح : جبیر شت

 ہیلع لما ترتخت ن اچ ابا ے اب ورک ام تاپ ب وخ ںیم لا« ے حر طی یئزادناربت یکوادچاوءاپآ السا
 ےس لپ تم وب وقیر طےک بکا فالصا ےنپا ید آہ کے اتو مولع ےس لا۔ےہ تو رطاکن اردا چ تم یک م السلا

 ۔ مرکل باقم ںی یزادنار بس لات انار ایمر اما:
 ا ندا باک رات: یی دع ت 7

 رپ در ار تی اکانت تر 0897 5

 ۱ ۔ںیہ کر تام اتا سی

 جما ےک ےن وا از مال باراک ےنالچ رت

 لو ملَمَو ہیلع هللا ی هللا لوس ثغوس : لی یی ورتم نع ۳۳۵

 یذمرتلاو دوادوبا هاور .ٍررَحُ لدع ل لا لی یف مهَسب یمرنم

 ےن یی کان ےہ ےتام رب یا لر ےن ںیم مکے تاور ےہ نع اقلیت نوری ھچک

 ۱ (.٠ کم ودداذوہا)۔ےہ با ٹربارب ےک ےنرکداز آم الف کیا ئل ےک یا کب ای الچر یت کیا لی ے ارے لا
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 کرو زلف با کس الچ یت کیا شاب ایمر ن2 کپ نایاک ت ۳ س تیر: :

 اپ دز الت ٹی دص لا« باور ترو ےک دا کش رب تودے اپ

 22 ۰ از فاز شا رها تح کے سا راج

 7 کد رحم رگ اصناءانرکمبارب هبذغ لذع :تاخل

 ۳۷۵ اح وت 7 واد لا نک داپ لئاضف باک رن ت ن طس : تیب در

 ا بک تع هکر لس وع ی اھت شبا یر بع یہ ورم رض ٹیدح یوار

 رت رر کم ےس اقر چ اہ وک

 ےات مان انس تاس لدباکک یا
 لس علی ولا زر لا ناف هنع عید 30 و عرس

 ا ' یدمرحلا هاور) . بعض لا عبس هل بیک هللا ليس نفت قفا نم

 اج نا مک ۱ ےس ردع اھت شپ کت اف نم یر یگ لا ترفح: ہجرت

 یک )ج اجا اٹک تام لن ےک نا وت قیر لی تار

 رایان تا سالار کچی ےس ارے لا ےل کاپ زو موم یچب ےک اہ ٹی ع : جول شف

 تو ے_ےے تے ۔۔بے و

 تے تے ا “ءاشی نمل فعاضی هللاو” ے

 . ارب ذاشاءانعڑپءازگو تفض_ ی ًاقافنإ قا: :تاضل

 ۲ من الو ۱9۰۵۸ /2 اود اپا لا باک ی شرت نہ هی دم 2

 نکو رب ده عمه ات کے یر یب دع ترا یر کف نج میر خترضح:ٹیب ده وار

 ۱ جسے تے ےن ےک

 ج اتدرکر ود ےس 7 ازت زور اک د کیا اک تار ےک دلا



 نیحلاصلا ضاير ىلع تلف 5 ` نیسلاطلا نیحم
 هل هّیَلع یلاغت هللا یّلَص هللا لر لاق لاق هنع یر فرخ دوس یبآ نغَو (۱۳۳۹) ِ وال ا هللا ر اک اق ع لا 5

 قفعم .ًافیرخ ْنْیعْبَس 2 انا نَع ةَهُجَو زد 4 هل ی دبع ْنِم ام :م وج

 هيلع

 تار ےک لیلا هرجا فواشرا سموم لا ل وسر کے س تاد ےس تع اھت ٹا یر ییررد رسوا تر ره

 دا ےہ درک ودر فلک لا ےس مگ سرچ ےک لکا لاپ - ند کیلا دات اچ کم کند کیا سی

 0 کز اےس 0-0 :حیرسشت

 نت ار توافق شاروا ںیہ لاف ایت ےک ےزور لاعرہب ۔ےاتاچایکر ود ےس گا مرتب ےک

 < بم یلدا ےوللا بس ٔیففاتقکٹ رع لا- بس یثوہ ت کرم لش ل لاوارفگزرواراتلا

 ۔ےہ ی اشوک اع اط ےک رب بس و هدایت موم

 _ -لامتر مس اقیرخ :تافغل ۱

 ئ9 2
 ۲ ۔ےاک رگ فرات امش کد نادرا کیر ترضح: تیب دج گوار

 ا ےہ تاج نم لاھڈ ےس مر زق لک نک نا ؟ نزد اک تسارےک لا
 ام اص نم لاق لس ہل ہیلع ىلا هللا یلص نیل نَ هنَع یلاعت هللا یر همام نیا ْیَعَو (۱۳۲۰)

 یذمرتلا هاور . ضرلاَووامسلا نمک اقدنخ الا نيَو هني هللا لَعَج وللا لب ی

 شی ےس ار ےک یل اھت اوج روان ميل یل کرک مکہ س تیادر ےس نع یفاخت ا یکم اویا تر یت
 ۔ںیہ ےپد لاڈ قدنش رب ےک لم اف ےک نشزو ناس آ نامزد گ اکر وک

 (یزت)

 مو اقا ند کا 7----+  حی رشت :

 اک ررودہدایز تہب ےس مک دقت ےہ افکت ساده قرنخ بان ا الص انتج نرخ نایمردےک



 نيحلاصلا اير یل: e) ٠ ٠ _ نيبلاطلا نيعم

 ۱ ےک نک نرخ نخ زر( مو ما :تاشل ۱

 : ۱ دود کا لا بانکی رن رت نفس ثامر

 : یو نیرو تی لس لار تے شیب دعا وار
 وج

 e قو بم ےک دا ےن

 م: متو لز كك تر لاق نع لات هللا ی رو ْیا ْیَعَو )۱ ۱۳٣

 ملسم هاور قالا َنمةبعُش ىلع ثام وژغب هست دخ مو فی کو تا

 ام تام نر ره /01 70 نر .

 نو تلف کیا ا کت ایم روم کن اف وس ںیم ےاپ ےک زاھچ ےن شک سا یھت روا ایک اھ یش ےن یارک

 ہو ےہ رر
 یانو رک وک وہ توم کس ار گا سم تلاع یارو ا ایہ دادا یر يا رخ : جوش
 اکی کٹ زا وک ا ت کرک یم اکک یک ین اوج کے ہاہزوہ موا ےس ٹی دص سارکں یف ےتا فا تر العہارمرپ تلخ
 سنا ت اد کپ ےس ےس کم کک یدو ایک دارا کک ےس ید جر کیہ اهرم ےہ اچ غرور مدارا

 شپ ےک لک آه یارف هم سا داری ےن مکی یل ا کرک ہ ےن تاب ال طعم اک ار تاس

 ترغ تار ےک نوک شل ھم لوکل انگ ںیہ که دام کارد ںیہ ےت رکا جد کولوج ںیب فاز

 8٤۶-00 تب رک تا ین نامی یر ود یکرخآ ؟اگوہ لاحم ایکس یم

 ۱ هک تصالس ایا

 ء٤/ت ابءانرکن ایم لایت کن لال( نل ور ءازَم ولرم (ن) ًاتوَم تام :تاخل

 ری طب تلصت صحت .::.,. ۳

 0. 2 اهن زرا بام کس یک: تی رگ

 میچ دالمان ت ر ٹی دج گوار



 نیحلاصلا ضایریلع ٠ o .نيبلاطلا نيعم
 ٦ت 8" ٠ ۱ ےل جارقپ ےک تی
 لاق ار ی مو هو ی ٰیلاتاللا یلص نا عم نک: لا هی للا یر ربا نعز ۱۳۴۶)

 شرما مُهَسَيَع مع از ابو مقیم فرار ین
 تر نم نیوز سر ةَناَرِر یو "رم لا مس" : اور فو

 . هَل لاو ربا ةیاَور نِم ٌمِسُم /

 بو تم ھتاسے ۹ ہل ا آ ںیم داب ری مکن تاد ےس تع لار هرات اھت

 هو یہود شو ایک رسو ےن ترک یہ ےیا گو لی واشر ےن ملی ہلد ہیلع لس

 ہو رک ےہ اھکر ےک در سگی اہل ان تیر کیا ۔ ے ایل کور ےن کری دک اء اںیڈ ےہ ر کی یر شا یم با تا

 - لو یر وتا ے اتم با

 ی ڈرا ری "0 ۲1 نرسید :جسیاوتشت

 رالونالس رک اتوہ مولعم ییہ ےس ٹی دح لا شر ا اکء یت یتس وم یش رزرو اگل باور الا نیب ہا ۰

 کل باروز الاد نرو ا تاک اج تپ داہج ےس چو گرذعرا تاج لرکت ین ےس لو قردص یک ےناج شداهج

 ے ا یخ ےل ےک نشو دن میا ےن آوریل دلا یم پ ۶ ۹۹

 تیانع ا ار رب یول نا اں وہ ےک اہ ہن له ناریم ے رو یگرڈعروا ںوہ ےکر دار اکو اچ ےس تیغ رصوج

 5 ۔ںیہ سد کیرش ارب نر ایا نر او ہوا تاجیک -

 دير 7 نھ ةَلَسُمْلا مل: /ےء/ تان( ف ) عل علت منت :تاخل

 ۔ارکع زئانکورءانرکریق سبح مسبح تاس ل رت کاپ و و را مر ںی داد

 ۔ںیہ ےک وکی رای ضا ضرما

 الا باک کالا بات راقب: تی یت
 ۱ ۔ ںیہ ےگ رز الام سد اتش نوری با ترخح:ثیدح وار ۱

 بت باس او ےل ےس ےئل تم العا فرص



 "و17 9پ
 ۳ هی لی نیاز نآ نع یلاقت لا یو شرع یس ی نعز ۱۳۲۰ ۱

 یفو :هناکم یری لای لجرلاو رک ذی لقب جرج لا لر ای :لاقف علم

 هللا یلص وللا لوس لاق ؟ هللا نیس یف نقاب لقب اور فر ةيوح لیایو ةعاجُم لیمو ۱

 3 "هيلع قفتم . . هللا يلبس یف رقبا یه هللا ملک نکنم لر دلاری ٰیلاقت
 رم تم کیر تک لب کیا ےہ تیادر تعلق یش رایان تر: جت
 مے سا یر ؟ک روا ے ےک ترہش ید آی ارواح مے ےک میٹ لاب یو آے یا الا ور ای ایک تر مر وا اوہ ضاح

 ' مزل ےک تیا وام ےک او روا وه اج آس ین تیلور کیا ۔ ےاجوہ وام تاک اکا ات

 ہار پآ ؟ے الو زا ےس ار ےک لا نوک یم نا یل ےہ تل ط امت یک ط صور ںیم تیاوز کیاروا ےہ ۱

 مو کراب) چو سا کشا سٹ 017 ات ات ےل سا سٹ ایا فاشرا ےن ملے ہلآدریلع

 تر تہب مت ع اچ یر آڑ رے یب اش اک REE تیت لاب ٹی دع : جا رشا

 ۱ ےہ یل دوج ےہ ہوا ڈا کی دان کاپ شا ےہ سبا جا یکی نا ئل ےک

 هرات گر اپ تان ادا تا رد شا ےک نج ےئل ےک لوک یہ یی اروا اترتا ںیم نار یم ےل ےک لا دلار ا

 ۱ ےل یابد سل ا ڈو ھا یئوک وک ا ےہ تلے زجو یکے ضد وج :اافداشرا ےن مل لو ہیلع ریا کر وا ےہ

 انا شیوہ ای د رکے س تب ےس مان ےک نیہا فسا لا« طی رک سرد تای پد
 از مارا مدیا لو کت اپ یی انت ودایذاکناء ےترکی ےس ںوفاملسمدانگےی ٰیگواہچ ہدرواےےہ لکم

 . یکتشملا هللا یلاف۔ ںیم الماس او ربا نی دی کب ںی با کوایک رطل اں ںیہ

 ابَهَم۔ تیشہ تیموق یک یردابب ةقاجض_ ترش هناکم ی ریل یمنی محلل :تاغل

 وصف (لاعنا) بسط لاوان رک مشب تاب مخ (ش) َبْضَع

 املا باک وابا ب تی :ٹیدع کر

 چ اچ رر را امرت نابع لار شو یر شا یوم ت رح: ثم دح یار

 ۳ . ستم باڈارپار کا اد رش شراب”



 .نیحلاصلا ضایر یل -  68 . نیبلاطلا نیعم

  یلقت هللا یلص هل لّوشو لا لاق منع ىلاعت هللا یر صاغلايبورمع یب هللا بع نو

 زلف نمار مر ما ی وند اونا الر مسو مف وزعتر ز زاخ نیا لو لاَووْيِلَع
 ۱ - ملسم هاور .مشزوجآ مت الا باتو فن برس وَ

 ےل: ایام رظدامش اشرا ےن منو یا کک کے تیرے املا نب شاملا نب ورم لا دی کت رح چر

 شو یئابتود پا ےن یا آے آل یاد ملاسد کروا ےک لصاح تیت لہو ںیہ ےرکاہچ رکا ہور لاو

 - رپ ا٤ا ےئل ےک یاو ےس اجو دادی روا ےگ رک لات یر سہ ۱

 مس
 ے افترا با وڈ رجااکن هاو دیش ش ںیم اد نایک ہا وو مولتم یم ٣ے فریم: حی رسشت -

 ے اتوہ ہدایذ جا کن ا پر نے صدد ںیہ ےک آں باو ھت اہ ےک تمیظ روا یتئالسےسرداہچ ناد یم ج ہدایڑےس نا کد ر

 تملک 2-اگر کے س ل وقت” تاور کر سود یک موہ اس لپ ےت آیو سیم تمام گز ے دایچ ناریمج
 لگن شما تم اھا شاید ےن اکے سیم لام لاس

 -ےہ نایاکت ایف کت داہش داب نادر اڑ .

 (ض) رج 990 رجالا ےن روج ۔/یزابدلج: تاج الیجْعت لجع اول کت :تاخل

 وم لاوتسا ےل ےک یتا کا وکی ہد ایزی از یت ںی ںی ےک ےس ن انار یں دب رس اید کرودزم

 انکل امانا ةَباَصُأ باص باب

 او وادی چرا الا اتم ۱ تی

 ںیہ ےگ رگ تالاع:ثیبدح وار

 ےہ شنا رفت ما کریم
 لا تَعاَيَسلا یف نیل نا هللا لوس ای :لاق اجر أ هنَع ء ىلاعت هللا یض همام ی نعو (۱۳۳۵)

 ۱ دوادوبا هاور جور هللا ليس یف داَهجلَ يما ای نأ: مَلَسَو ہار هل یلاغت هللا یلص یبنلا

 ٠ ليج وانساب
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 تزاجا ل (ایرنآ )تا انا لوسر ا ہا ےن دآ یارک ے تاور تسدع لات راه تر تصح مر

 (درادولا) یار اش سر اقا ماکو ذيل رک رفت +

 ماکو مارکہ اک کے ساتو موا ےس ہی تای لا ةحايَسلا یف نل نا:

 هال اکی سشسو یس ے یی ہت

  ۱سیا رر سیٹ ماکرہ عن ےس ۱ :

 ا ا فاخر ےن مو لپ زا کبلطت زا کت حا ےن لوس ییا

  ۱زنی با کلا سافت رو گرم گور رک زتو کردی العاروا سایر مرتب شا ۱

۱ e کل یم ےس ار فرار طخ سن وب یک یر ات زع یکم السا نفوس ےک اد هر سرو رب 

 ۔ ںی نشو سرک دے لا ہورہی وا تال ک یھ دا تار "

 تر او ول وک دی 7 :ےہ لئاھچا کیا ےی سش نام گز سر رل مالسا :ہرگاف

 ںوہ بول یک حس تاب ا٤ک یدوادخ

 ۱ ۱ اگر حیا :تاخل

 - ۳۳۹۸/۲ یو پا باتت و ادوبا طس: ٹی دع یف

 3 گام ےک دل ترا یش دلا ترر تصح : شیره واز
 مج

۵ 

 ۱ ۱ بل لس ےلاد اجرا ۲ بارث کی #اوتسداهج

 1 نٹ. یل نی يا ۶2 ىلا جز ساق نب ورفع يا عو ۲۲ ١
 : ۱ دیج دانساب دوادوبا هاور . و هل :لاَق مر

 ےداھچ:اا فاش ےک لشکر دے اج وہا طا جر

 9 (رواروا)_ بلک ےنز کرا اول

 "ہہ ۶ی ۹٦ :حییرسشت

 کت رامسر انوللبادرطیا اے تاب کت داعسردار جت 6 اجر داہچ رکے تا اد ےس داہہ با ولو



 ..نیهناصلا ضایر یسلع ےہ 0 ` + نیبلطلا نیعم

 ا ت عام یی ا کن یہ اچ بج افشا تو یا ےن مل ہیلع للا یک پ آت ای ےہ ںیہ ےہ رف تار طح سل ےہ تاج

 اراک باد ے ئال

 ۔انوہ ںیاورخب ےک تغار ےس داب اٹولءانوہ ںییاوے رص اک فق

 زا نیر قا ارزف هرج هکر و گو یاو انوا ةف :تیاضل

 ۔الاو ےن ورک اچ لاج ی زات 7

 تر کت :تیدع مر ۱

 ۱ دا سام کس لات اه نی و رک ن ار یکت رح : ید گوار

 ملَسْز هلو هيلع یلاعت هللا یلص ییللا مقام : لاقهَبَع یلغت هللا یر بر نی بالا نع (۱۳۶۵)

 . حیحص ِدانساب دوادوباهاور عادوا ةي ی نایبسلا نم تی سالا فلت کوب ةورَع ْنِ ۱
 یا ےس کی دزفول رک بج کچ تیوب سد قاتا شی زی نم بکا ترت :ھت

 و تی و رت ھ۶

 ۱ کز

 ۱ لس تافل ماه ملال ےن فرش ید لا :جیلو شن

 تاوافم ی وتد یکرواور کت عمر شوج سارا نوا درد نا قی وت لود ےک لک آ۔ےہ ا جب یک روا لو لوک
 یکسال ساوا یو ےب وہ ۱

 ۱ اچ

 ۔ےش ترک ا ل الپ a اپی عاق لا دی

 ده مان اک کیا کون کوڈ اہک اقا ال هلته کپ یک ییض جن نابّملا :تاخل

 ۔ی 0 ,000 ر تام کلر آکا شناس غش 7 ین کر میش کت

 انبار اتا اد یا: :ثیدح ان 2

 علت شین باس تر :ثیدح واز



 . ۰ نيحلاصلا ضایر یل تے یو نیبلاطلا نیعم

 ۱ ٦ کت نر اقرگل یم تب لیپ ےس ےنرم ایک واچ ےن

 رغ 2 ۳1 سو هل 11 علت هللا یل شا نم 4 ةنَعٰیلاَعُهّللا یضز همام یبآ ْنَعَو (۱۳۲۸)

 ۱ انساب دوادربا ہاور دير صیاد تام زر زیر و ۳ رم ھ

 ۱ ست ۱ 1 ۱ 2× ۲ 1 1 ۱ ٰ 3 1

 ۳ ت۰ت 4 اف a اولا ترضح: 7

 یب یک ںولاو رکے سا ۶ ےک زات ساری رات یکتا رکے ناماس دا وکی زات یت

eeج  

 ES ا تام نا رک نرو جدید 4 م ضرر شر :حیرشت

 اکتبر آر واےہ ات سد باط بش شا اتش رک یا ات ےرام پچ رک یار 9 لولاو

 ۱ ۱ ۳ ۔ے یس واب ازم

 راے تیم نر رشق یا لا ترب ےک یر رخ یھ کالا اہک

 ۱ ٰ ی : او باذن ل ترخ تم

 ۱ لیفت رقیب ایر یو اورمگ ها انارک رات (لبتشن) ریه زوج :تاضعل

 کابنآ ےس رش ےہ کر و ةعراقب۔ e ر ورشم ریل ے

 قوام ففِراَقفْاش

 07 فید رت

 ۱ ,م"یھٌ ہہ 8 ٹی دخ وار

 سج یل لس اع ل تر سش ہینشس

 ۱ ۱ ۱ : حیحص وانساب دوادوبا هاور . مکیتیلا مكاو

 ۱ ا ےک اب شاپ آہ تمار ےس دع لات آره ہمت

 تو ز ےک لوقابژروا واچ روا



 نیحلاصلا ضایروط ۳20۳© (72) ٠ نيبلاطلا نیعم

 یک بس ایم بص رکو رکن املا« الاما داہچ ےس نوکر شرک دموکرات :جییو شل
 ۔ےہ یر ور تع اشا یکم السا ےس ںو پچ یم ںوچت+ ےہ ترور ض کن وچ لات شرود ےک لک آپ وہ ترور ٦

 ۱ E لا ۔ے یک شفت منا۔ےہ کک لام «لاومآ :تاغیل

 دابا بات روارولا ن: تیم

 ۔ےاگچ رگ فراق: ٹی دیوار

 ۱ ےھت ےن رکا رعب ےک ےل ڈرو اپ ںی ا تبا کند مو ہد ہیلع لا یل٥مپ آ

 لو دک: عین هلا یر نوقم ما منکع زن لقب ورخ ین م۱۳۵۰
 مار بو مش لزژتینع لا رها زن لر لس لاَ بلع یلاعت هللا یلص

 یذمرتلاو دوادوبا هاور . رضا لی

 بر رد سد لر نر نا عاری خم

 خوموکی اڑ ون برف زاغآ 7اک یارب ند مک 8 ریال آر گاءاپررضاح سیم تاو تاک مل ہل آو یلع

 ا لاا اب گل او اپ لغ روک لابی« درک

 لازا امدید کیا ےس اچ ناچ ات تقوا درک ہا دوہ مولعم یب ےدرابٹیدح را :حیلوف ۰

 انکرر تپ تکو لگن شی سی یا کے سادحب ےک سٹشیلاوزروا ےہ وب تلہ ےن ںیم تنو ےتوہ یک سش
 یوم ل اش ےس تزثحکی گی دنوادخ تب عن یم تاقوا نا یس او الع۔ےہاتوہ ناس آیا یکن ارواےہ اس <

 ےک ۱

 تو ايزل چ دارم ین انچ اک ئاو« ےس سام انچ( ن بح تک اب لو ایم لار « لوزت :تاشا

00*20 
 2۷6 نانو باتری ثا

 ار کس ںویمدآ سراج ۔ ںی لوس ای ےہ میک ا تیک دع لاتا ین نر ارت ٹی رح یواز

 ۱ اھت یاب کا اکنون اس یھت ا یش رر کت رح 2 عرب نا ورا تم یک ال پآ ۱



 نيحلاصلا ضافر یل هات نیبلاطلا نیعم
 ٦ ےک ای ید دے ڈو 20 شر ٹواہروا

 - هل إلَسَو ہلا آق ال لر ن1 ن1 ُهبَع لات هللا َىِصَر رره یبآ نعر (۱۳۵۱)

 ۳ هيلع قفتم . ارضا مهمی هلال اولاساو ودعا ءاقل رم

 ۱ ا ایف اشا ےن ملی لما سا لوم ہک پس فراز حس دلار یز ہیرو تره جر `

 € یراق )ومر ملت مرو ویو نما آبج ندای ایکل اوس کت یفاع ےس ی اھت ڈار واورگکت ۰

 ۱ ا گیج رشتے اچ ر کیچ موب کٹ نا: :حی رشت

 ۱ ےہ پیک شک اجوہ یا ت الام رکا مج اتم ےس اپ گل اوم کت بنام

 ۱ امام ےک اس کسر روا

 ۲ تا هل پک مد ہال تال ءا ۔اروزرآءنرکب لطب نت اتم ال :تاخسلا
e1 ۱  

 یک هو ےس
 دچاپ فراق تھے ت تر: كس دا

 بزم ی یا 4 تم منجر بجا هو ۱
 ۱ : ۱ یت تو

 کا گج: 2 نر هست رپ تر چر

 ۔ےٰلاچ

 ی "0 س 7 نت ھر اتے :حیرسشت
 شیره را ات رام گناوه ترکی ر لاس پ اچ بیت یک رر طی ا سا کل و : نشر واے

 ےس سب نیل ےہ مج ا تک لطفا ضا عا ےس داہچ روا چک ای د زارنا کت لیظفر دا تنی دات ےس راهم



 تالا ضار یلق "۱ 0و 399 سا سس

 ۱ ۱ ٰیکتشملا هللا یلاف۔ ا رگ پرانا کی اس

 (ش) ابر رع برخ یو چکن هو یس گیے لآ برخی بر لا :تاخل
 ۱ ۱ وب کات

 E نے آ عد سڈخذجلا

 ۱ ۱ هی نیا فسا بت لس اہ بانکی رخ شی زت

 -ے اچ وہ فرات سران اتش یاد هر تر: ٹی دع گوار

9 

 . یلصیو نولسفیو ةرخآل باوث یف ءادهشلا نم اف نایس باب

 رافکلا بره یف ليتقلا نالخب مشیلع

 ےہ ےہ
 مس یز رت ایل ولا لوز لق نفع ات للا جو ره ني عز( ۳۵۳) ض

 .لجو رع وللا ی نی یه مالا بر قرا نزار عمل: ةف اده
 هيلع قفتم ۲

 نواط (۱)نب ایی بارشا ےن م ۱ مه مر ۱
 فیش کر (۵) ےنرمرکپسد۴) لو ےنرمرکب )سرم ی سر

 ۱ ۱ ۱ کم
 2 کیک چ اہ یش اکی یش سنا بت گرید :جیرسشق

 وب بلطم اکا اےک یر ضا ته ےس دوش یش وت ای ۔ےہ کد م۷ لنت کش ل ومر ےک اروا اھت
 ربا اینک مدیا اچ امر شیازرک نادم ںیہ تورم کاپ ےک ا نشر ف ےک تقر

۳ ۱ ۱ 



 سس ےک | ٠ . نيبلاطلا نيعم
 ۱ ۱ ۱ 0 ںیم یکردیہھشنوداف

 1 -- " ۶۷۷۷ی ۶678 00
 ٤ ٹو ۔ یفلو گے اج ا کش وک ا نی یکے هاب ی هزانج زا لاک

 ٠ ۔یگ ےاج کاپ

 ۱ تام اسد تے تے یت ش (۶)

 نا ریس رام ا ےن رک باد ز مرکب وڈ گرا ادیب لیس ےک نوع اط اس ںوہ لئ راپ

e TT 
 ٠ E 0 077 زا یران کن ر۶اط نسل : تا سل

 ۱ ۰ ہرا بات لسی دابا باک راغب :ٹیدع مت

 ۱ ارزش ات DE ٹپ رع یوار

 مامی کدی
 ۱ زود نزن تو از يلع لنت یلص ولا لشرق زانو ۳۵

 الا ییا ءادهش ؤأ لاق .دیهش ره وللا ليس یف لقوم لو هلآ ہیلع یلغت هللا یلص ولا لزشَراَي

 یه رهف وللا لس ىف تام نمو هُوَ ره لا بیس یف لی نم لا ؟وللا لوس اب نم لاق لی
 (ملسم هاور» ديه نیل دیه ره نسب ىف تام مو یه وه نوغاطلا یف تام نمو
 روان شات ارام مال رک کس تاور ےس دخل ڈا یش سرا ترص 7

 رای اارظداشرا ےن مل لعل یلص پآ۔ ےہ دیش ۓاج یدک شاد کشا ایک قع ام اوہ ےن کرایه

 ہلا: ارے مو ہیلع لا یک آ ؟ںیہ دیش نوک شنا لوسر اھ او لو« وہ کت ہک 1دہشت یم تا کر ٤

 ۱ متن یا یکن وعاط ھج چی ریہ ےئاجرم تو یی یم نار گوجه شرو اچ ابدرکل ل تار ےک

 سم < ی اذان دیر یا ےب ۱

 تب ید کن دیش مک قشر خمس : :حیرشت



 نیحلاصلا ضاير ىلع e) 1 نیبئاطلا نيعم

 ہرن یک یار ےس یه و وللا لیس یف تام نوبل ے ارب ی ہے هه رھ لا
 اپ تافو ےس رجو کس ایکو م نال رم تمار وہ یک آت وم مارو او 0ھ رام

 پآ۔ ےگ ںوہ سین راج تاماتحاےناددیمشرپ ا ےس اقا سد نیوشا ستار و ھ٤ ۱

 شیرانی گدییپ(۳)- الاد سرم سیم رم ےک ن اط ۱)...ںیہ دیش رک تار نا ںی ایچ ےن مو ہیلع لا یلص
 ۔ اکے با الا ء ار تان« لو دیوار تکه راس یب اجر مرکب دڈای ے اچ و٢ ترک د۳ )الاد ےناپ تاند

 ہللا کے اہ دآ شیدا با یکی کش ےس 9907 و اک تاج رد یل اےک تنج:درکاذ

 ( مع ربا )اکرم لشو رکی خاکی لات ڈا ی نا کے ہن دن صتم ایکس ا ڈا ںیہ دیش ںاہ ےک لات

 ےس بس ےہ ابو« اد توم ےس سنے اتکا کیا سی مج ےہ رم کا خاک تی یار نژغاطلا :تناقل
 18 فرصا رفتم سالی ر 19 18 رت آں تالق تاب ز ےک علت کلا یش عت رخحت + ید یکن واط ی

 استر دم ناتا رم نیو یو ترت ےس شی نا لج ےگ ریش لئا ےک مرکب اعراب

 ی آس یہ ںوقادع ےک مارو نیٹ او وار ںیہ رپ اش یا اس ناروا دع لات شر

 006 اتم: شید عزت

 ےہ آرت لاشه تیم یوار

 ۱ بیش ےک ارم ےہ کت طا کل اوج

 لغت هللا یّلص ها لوس لاق ل لا ی هل یر الا نب ورم نه دب یو (۱۳۵۵)

 ۱ (هیلع قفعم) . د هم َرْهَق هلام نزد لی نم لو هلو هی

 خیس اد E NEE تاک ایم لری

 (ملسؤ یروب) _ب_رییخمد لب ۓاجاید رک گے نو ترک خا کلا

 "و" ۶ٰ9 9 یک موب کیر ٹی دم .: جلو سلف

 چاق یھی دآےےلاو ےنرم ےہ ےرزکت طاق کاخ لاری

 رہ وہ اترک فر اک اروو ترک لطافت یکل ام نہا شو ہک سیکل مون تگ ناکم فرظظطفلاک نۇ:



 نیا ضاير ىلع A و او وک ٠ نييلاظلا نیم

 0 ٦ ” ۔ںؤ اف باش جایا یا او ےئاج را ےترکت طاط گل ام پا گو تروم

 EA لارا گل نا ورم لات تنم نر نر دم لوث یتا لی :تناغسل

 یر تلاوددادداد نامی الا بام لو مل اعمل باتت ی رافہ : ید

 ۱ اچ کٹ رک 7 الا شر اعلان در ندا 0+"+کگ

 ےہ وے اجرم ےقونہ ےن ت ظا ک ناجج
 و ھ سہ

 هل هم نو لی نم: مس هایم هللا لْوُسَر ثفوَس : لا مع ىلا هللا یضزنعلاب

 اور. e نزد لی نمز دیه ره هد نر لی نو ء حرف هيد نزد لی ْنمَر دیه
 ۱ ۱ ٦ 2 .. یذمرتلاو دوادوبا

 ۱ تن سس ات رگ ےھد شسل مچ

 تا کلا نا رج اس عرب تا یر هنر کل 9ص

 کن ید پا وج ء ےہ ریشم ےساج اید رک سو ےک شانہ یکن اج ینا ج دیش دیرشو ےاجایدرکل شے دہ ےک

 یاد ے شاخ نولار راپا اا اپ ادرک وب کت اف

 ۱ (یگڑآںرادیبا)

 دلا اک هر یر سا ی شش ا دس :حیرسشن
 تورا دیس یر لوک نج شی کیا ےن
 0-0 (r) منع ترا شر یقور افر مت رضح(۴) دع ادرار قل صبا تره (ا)

AG۱ دنا اولا ریز تر (۹) رع لات رثا شر ڈار نہر یا ت رح (ه)رع لاتا نت  

NRردع لالا شر ساتو يا ترس ترشح )۸ ردع تر یر فوک نا پت رح  

 ٠ دع یلاھت راز نیوی ت رح (۱) دع اتش یز دس تر )9



 نيحلاصلا ضایر سلع 0 00 ٠ نيبلاطلانيعم
 ی یا یر کت نج وک وا ا تہ یرواددالع نا ےس ملی ہیلع لا کپ هر ۱

 رشد ۓاجارام وہ ےہ رک ظا کی اوج روا ےس ری ریبش یھود اگے اج ادرک ےہ ےس کت ظاطاکن ید هر

 ۱ ۱ ۔ے یش ۓاج ایک اے وہ رکت ات کل اج ریا ےہ ۱

 رگ پا ڈا یم یش یش اڈے اج ایدرکل ڈے وہ ےس کاخ کلام نج اٹ اج کے رہتا هلاَم نو

 باس بی يا و کک ۔ناہ۔نوخ ےس یت ءومد ۶ امور کاک :تاشل .

 : تالاب کربلا پت ادوبا نفس ٹیم

 0 070772780707 ٹیرءاوار

 شٹرعبروا کا تبب کات اھت الا یش اف نب ینا کی یکن ارواوکن طی ےس ےن رک وق م السا ےنرنع لات

 ۔ںیہ ےہ ر ی اش سیم تاو خر گند و الع ےک ررب ہد زن ےھت ےگ وہ ناملس ےس تفت ات یکدط رو تع اتوبار رطح

 مر قلب مان اء موہ ت وع 5ق ای50 + جی ا قت بیت ےک نیم

 ۱ ود تم لام انپاوا او شیچ

 هلو هی ی هللا یلص ولوو ی لْجَر ءاَجُهنَع یلاغت هللا يضر ةَرْیَرُم یبآ نغو (۱۳۵۵) ۰

 نا ترا :لاق «کلام هلطقتالق"« ناف: در زجر اج نأ ترول وَ لاک: :ملْسَو

 .راتلا یف وه : لاق «هتلتف نأ تیر : لا یوق تاق نق: ینلق ذات تیر :لاق "لا" «لاق : ی

 : ملسم هاور

 ے ڈا سا ایک رو ای آں اپ ےک موری 007 تی ے دع - . شهر تره مت

 ہود یل تما اتال ا: یا رف ےن ملی ہیلع لا لب, ے آے تین شی لایک کا لو
 هک ہد رکا ےس الت ی اہک یاہو ےس سا یر اف ملک 1 ویا کپآ ؟ےرالے دور گا ایک قع نیا

 پآ ۱3« لس اں از اہکے یاس نویی مخ ون یا رے ملی ریما لپ ہت 9در <
 تو سس رس رر
 س ار تب بیمار ال ر شیما :جیل رشت



 نیحلاضتلا ضاير ىلع و ا ي نيالا وتم

 ےک شح رک ایک شان کل بد نا اک یادم سیم فیر ٹی دص اب راجاید شر اک ہن مم اکے

 ۱ ۱ ورد را ذرات رھ دوچ ےک اپ دو ماتم تستی سا ۔ےگ ںوہ یش ته ےرام مرگ ےوہ

 ۱ یکم نج وہ نادار وچ لوق رکا رتب لاگو سی بت ئاقو اگ ملکو

 ہ3 جر یس ییہ دیوشرطان ےک تشانت یکل ام هدف

 ۱ ۱ 0ھ 2 2

 ۱ (لبف) ا + هو الق_ را گلدار ٍرانلا :تاشل

 0 ۱ لایک

 هدست میل لیدل بای) نامیالا بات لسی: ثیی دح حت

 چا رک رام تر و کت ٹی دح وار

 قتعلا لضف باب

e8  

 ۱ ۱ لا
 (1۳:۱ ۱ :دلیلا ةروس) بر کق « عام کازفآ امر قلا کشند: ی هلل لات

 رگوازآ ےک ؟ےایکا 0 ار 22 0 شرا  اعترشلا: جت

 ےن ےس

 ہوگے رکا "ھم" یر نی کت از اک ںوم اظ کرام امتیآلا حسی رفت

 لول دام انرکراز گلوب« لومالف ےس بقَر_اروازآ کنورگ یو کف ۔اگوہ تلاش امر زراش

 زرا نان اجر طفءے اوہ ریپ ںی سنا ےہ لایک کا سا یئاھکرا زر اوشووکی دازآیگ

 یا یت ردرض قرمز: کیا تردد اب ہگکویکاھتدوجوم سیم تام اور اکی الف اتو شر ےک
 ےک ازم ےس یٹ ھر راوی اس کر لوک لول یم ےئامز

 ۱ بابل آے ما ولید ےل دب ےک ےن کو از ارم



 ٠ نیملاصلا ضاير یلع ۱ ٠ .BO نیبلاطلا نيعم

 لس ہلا هْيلَع ٰیلاعَتُهَللا یلَص هللا لوس ی لا : لا هعیلاعتُهل یر ةرَرُه یبآ نغو (۱۳۵۸)

 هيلع قفتم .هجر هجری ثانی هنی او ضغ هنی وضع لکب هللا قم همم ةبقر تن
 ۱ کا ذی ےہ و یلع لا یک پ کے حب کے ہ تیادد ےس نع یلافرللا یش ہریرہ با ترص :جرت

 کک یں اہی اگے درآااز آے مہوش ساو ےس ےن رب ےک وضرب ےک سا اختر ایکو ا زآوکن ور ارل

 ۱ ( مکس یکراف)۔وکواگمرش کس ا ےن دب ےک امرشا ک

 ۱ وز لوک س کر اج ام تراش کتان یصالخ منت دا آف تیر ها سا :حیرشت .

 ےک تعاطتسا ینا ام ام کے رو یک. اگ اج ایک ازآولوضترپ ےک ےناو نرو اڑ1ےل رپ ےک وضکر رپ ےک سا

 نب راد حر طی ءایکداز وک ومارد ذات یش نب رکا ترتح۔ ےس ےل مح ب وغ ام

 _ایگواز اول وصال راس تب 00 مر وازع اخترنا یر قو

 ۔ے یک ےن گداز آم الغرف اک لب سلب ےنرکوازآم الف نادل فرصت رات یک ںیہ ےتامرق ار کر الع :ورک اف

 5 هر وضم کک SS ًاقاغا « نتغا :تاشل

 روروتسر اضعا.هگمرش تل آ جورف کلا جز

 ۹ / ۶اد فدا بات مس تارا باتت رانج: ٹی دع

 ۔ےہاک کام اعلان! »مر ولا ترشح: تب رع یوار

 سل روزمره
 نامید : لا ؟لضفا لامعا یا ا هللا َلْوُسَراَي ثلق كلق مے و

 نگاه او اهلها دنع اسقا : : لا لصف ار ی كف و وع یا

 (هیلع قفتم)
 را ی آ ؟ںیہ لنا لاک نیر لوسا کشف یکے تاور سر اھت یر ذوبا ترت: نون

 و اب نت سم ںیہ قم ع لات شیر وبا تر انرکداہچ سس ار کاروان نایاب شا ایام رف ےن مردی
 رو هر یز کی وزن ےک ںولکام ےک ناوج فول وزیر لپ ؟ںیہ رتب (انرکدازآ) سیدرگایج



 نيحلاصلا ضایر ىلع 1:0۰۱0 لے
 1 ۱ ۱ ۱ اد یر اقلاواور)۔ںوہ

 وتو 7 eT "804 ےالابثیرم :حیارسثلف

  .نآکاب ایج اگے با دیز سی ےن از زاوا اوہ اهدای ےس بس مالغوج یھب یم ںومالخرداےہ ا نرکواڑآوک
 ۱ (٤پآ ناری لآ )نوبت امم اوقفت یتخ بلا الات نل ےہ مری

 هر کف اگر تمام ترس اچ لا چرا اسید :ہدئاف
 ناروا 2 ا ہی ام ورقم تے انرکواز کی مالف قادصم لاک

 ۱ ۱ ۱ 2 - ۔ےائاجایاپ من ةبقر کفی

 بدم تم نام 75 ال نر “کدر بم باقر :تاخل

 نا الا بات لسی نم نل باک ب اکی اف: :ٹیدح جز

 ۱ چاچ رس ےہ ٹیدح وار

 كگ والا ىلا ناسحالا لضف باب

 نمک ےن رککولس نے لوما

 ۱ را پلا قر

 م۸ 9 :یلاغت هللا لاق

 لا :ءاسنلا) .مُكاَعي تگ امو ليسا و بناب بجاضلاو بجا ر الا ا بقا یو ِراَجْلاَو

 رکی ٹال یتا ےک ناو ارت کی شر کرتاہے لا ہد رکےت دایع کلا: ےہ یارک شرا کاخ لگ شا جر

 ساد رات یتا ےک اروا تام ےک اہم روا ےن او نٹ شاپ« یو ارش ر٠ ںونیکسمہ لو ںوراو روا

 4 ۱ ۔(ورکک لس اچ اھت اس ےک بس نال ھا کس لوم الف تو اما

 ۱ ےہ کن احا تا ےک نرد لاو شوت واچ دادند کرشوتاس ےک اھت شبا شیرکراپم تی :حیرشت

 لات ےہز دای ٠ےہ یکردرض لا یھب رپ سین هدایز تہب قزقخ ےک نی دلاو لاعب ہے اہ راج 2



 نیحلاصلا ضایر یل ا... 2 | نیبلاطلا نیعم
 تا ےتش یم اس روا ےک ںوم اکے وانگے اوم کر ورا مگر ہک ناروا ےہ ید ضر یکن لاو کد تماضر ۱

 بسا اچ و کک نوت اس ےک لو فساد اس ےک دژ ےک دوددوا کوڑی راد قشر یب رق نکا س

 ساک کت گل ورک اعم کن احا تا ےک نادر ترم اتام ےک لو افرا مگا ثکلماتو
 اب

 7 و اکی ادوکم الخ اھکد وج

 لح هيلو هنَع ٰیلاعت هل ی رَ انآ تیار : لاک ةن یک لا یر د ديوس نب رْوُرْمَمْلا ْیَعَو (۱۳۹۰)

 ِيلع ٰیلاعت هللا یلص لا سو ده یلعلجو باس هلآ رَ  کیا نع اسف هلی بالغ یلعز
 مم ةيیماج کنی زنا کا ,ملمَر هلو يلع یلات هللا یلص یبثلا لاقق هاب هریعق لس هلآ

 شی هلو لک می همی می تخت هر ناگ نمک مک تخت هللا مع مک وخر مگ ئارا

 هيلع قفم مرا موم نق مبلغ ام هفت الر سیلی

 را نر پآ اھکرک تک یر ذولا تر کے تند ےس تع لات یری وس نہ رور تم تره ر

 ن ل نا تاب نا ا قو یاب ی ماساژ ج کیا اذ_رعلاوت

 تسنیم کس اوک ابو ال و مالغ) آش ےن از ےک ملی ہلد ہیلع لا یلص امر کیٹ نوک ےن

 ےراہت جو ےہدوجوم شا اکت یہ اج ردنا ے اہک ید آے لا مایا رفواشرا ےن ملی ہل ہیلع ایکس مکی والد راع ےس

 یارک ا وہ ایپ کسا تحت ےک سج یی ےہ اید رک شام ےراہمت ےن ئاوت شنا ج ںیہ رازگت مرغ ے ر اہتروا یئاھ `

 لوم هد یز ےس تقاط کن ارپ نا ایا رف ییہ روا ےس دف ےس انہپ ےسا ےس لش کارا امور ساکت سی

 ( مس او یراغناواور )ورکی رم یکن اود اکے ییا شی رکا لاتو باک

 و مج و اکی دو یو وری درک تماس ےک ںومالف کہا روہ مولعم یب ےس الاب ثب دع : یا شق

 سل ضلع تیک تاپ رور ناسا یکن اروا ںی یئاھپ ید اس ابتدا و ایچ شا.
 -ےاید مک اکذ رک وردم یھی اس ےک لومالن ےن مالسا کے انکم اج ایا زادت نب ےس تابادہ نا یکم السا
 روا نج الم کے دو موہ یک مک لی ھتاسروا ےس اپ دو مودم هام لوگو رگ ٹی دص لا هدف

 _ ےن اج اناٹب تاک نا ںیم لوم اک ےک نا زین وہرہاپ ےہ تشادرب یکن اوج سا الاڈہنھج ہل ودای رپ ںورددز



 الا ضایر یلع .٠ هه .٠ نیبلاطلا نیمم

 بص سان مرا هر بم بز لے ئاب هر
 ۱ راگ تک لا ایر کم ٹکا اے اا نیب کت یا دا انکے ر کت را واک ٹپ بن

 ۰ ۰ 7 8 0 ںیہ ےک ہے نا کول نور نام ںیم ل وناس نرم

 ات وک کوم کات اس مالساءایدرکم مقامات اک تاد اگه سد تای هوس مالا

 ۱ شما سجاد ید اکے ر کا ےک تبحیوارایپ ںیہ اوات اقبط لوفودردا ےہ یکن کک نواوس رواور رمت

 سا ناف رص روا فر عر ایم کت یش سی کو کوا دروآ تود یار اکت لی

 ٠ رر ا تک تگ م مرگ الزايد لاک تخ( ن) ُباَس-:الدراع َرْيَع :تاخل

 ۱ : ارو ہہ و نا رنیعاَق

 نان ب اتم لم نتا بانکی راغب: میز
 ءاسا رکا اے شام را تنے الی رس ےک :تییدح وار

 ۱ یوم شی رجب ؟120تافد یکن اے ابتا ١ے لاجرلا

 تنا چ رخ ںیم ےناھکی یکم ا

 لوڈ دعا یا لا مس ع هللا یلص نا علل ی رخ آن( ۷ ۳

 یراخبلا هاور جالع یار ناز لا نقل زا | هم هواتف هم هْسِلْجُب مل نق هباعطب

 سا کم ایر ےن کل ویا سرکه تیادر ےس ذع یلاھت شر هر ولا تر ہجرت

 ےن ےن اکے ستم تاالع اش اس پا وکی ادو رکا لب ۓئالاناھک ندا اک نا

 (یراخب)۔ےہا کت شادرب فیت نا

 تھام ھم کل رات ہری ا اھکمند اوج پرو مولا تی زع :حییاعشف

 کوچ لد یکم دا سا یم ےن رک طاها ان ابھی هک سا ےگ وت نکل یا رکا بان: ےہ یھب یھی ان

 یر ی جاع ےس نساء نہا اال کا ی ےھت سوک اکے ید لا ۔یگوہ یھب کب سی سرد یگوہ یھب

 تو رے ساز شو له نی اد ۱



 نیضلاصا ضایبر یلع )84( ۱ 5 نيبلاطلا نیتم

 دام هک (س) ٤" امعط مع کار ةَمِمطُا تیس اما : تاغل

 ۱ ۱ 2۸۱۰/۳, اودوادولاد گرا + ۳ 2

 ۔ےاچرالکر امو کت اک تع یلات دلا شر ہر وبا ت رخحح :ثتیب ده گوار

 هیلاوم قحو ٰیلاعت هللا قح یدؤی یذلا کولمملا لضف باب

 بارانی کک ا ےےساے کارا یک کاج نایب اک تلی کم الخ سا

 ےہ تل با ارپ ددوک ا اے رک توابع یر شئاھتاسےک دردم یا تک
 دعا نا ملسو لع هللا ىلص هللا لوس نآ ته ات یو ریل دبع عو )۱۳٣( هو ار هم

 ا (هیلع قفتم) . نیتوم هرج هلق هللا ةداَبِع نسخ هی حص اَ

 ا بج ماف: رن مو شال رک کہ پس تیاور امی انڈا تراکت حر

 مو یراخب - بس بازار بورس ےک لات رکے سرا دار واست یک 2

 ` یارو انکم 7تیر بل اکی داوخ رخ ےرکی اخر کات ےۓاماظع هی حص اإ :جوف رشت

 ۔انرکت طاقت کب ابساو لام ےک

 ۱ منی جان کش اش تامل شر فرمت :ا7تدابع یی اعتا وللا ةداع نسخ
OL 2۔اکتدابع کل اپ اوڈ ٹر( ٤)٣ تمدن یک  

 « داب _ اات ادرس( ن )داس ات سه وب ,لامچا«یافرت (ف) احضت حضن :تااغیل

 درگ ةَدوب داب هی َذَيَع

 نایب قحا بات رانا :ثیدح رخ
 :ںیہ ملی امر یس لور یبا ومش تی دلا نیو ریما اکی اھت رنک : ٹی دع وار

 _ے ع زان ب ےک ندر ل وور خش نل فک کارو کام تمام ےھت هاش تیم :
 بل زا يلع یل لا یلص لو قلم یل یی فی نر ۳ )

 نرو علت ن هجا یر ی نت سس حیضملا کلم



 3 تھ وت ٹا ےن یھ ٠ ٠ . نیبلاطلا نیحم

 هيلع قفتم . کولُمَماَنَأَو ترم نا ثنیخأل

 ۱ ۷ تن تھ سس تواس 22

 سدت لک کا اپ تاذ اے دو ات انگ درک قو الاد ےن کت اي کب ر ےنپاروا یا شک 7

 ۱ سو وب تیس E نت ارگان گا ےس تاج کہ رہ وبا

 a : ۰ ( مو یراخب )د اترکد نیپال

 میناب بس جیب رپ حس یر دلِ :حیرشت

 ۱ ۳ - ےس امر جا اڑ

 6تا 5 آپا شاکر کری ی یت یا ا الخ بجا ۱

 ۱ ون تزاباا [ لک بج ے اکر کت مض ان لاو رس اتکیرکادا رد ہے اتکساج سم

 ی اقا ہروکر یالغے را« لو+ تل کتب اوٹ ےرہود یھب یکں یہ ےتامرف یب رعایت
5 0 

 ۱ ےک لک رپ ۔ءاوخرخ حلضملا: :تاخل

 ہد و نیا بات لسی ناب ات لری: شیب 7

 ۱ ۱ چرا یار ییا یت ٹی رخ وار

 تلیضف یکم الف
 از علت یک ول لزغز ز ناک: سس 90

 تم سس یی اوِدّبَم یلآ در هر ةَداَبِع نخی لا کرم :ملسو
 : ((یراخبلا هاور) . ناجا

 مال زیور ہل تھک وے دل یر مر چرت

 یار کپ لاروا ےہ ےس لازج ےہاترکا ا نت کاک کک اب رواج رکے ل ر گغا تراب ع کب ر ےنپاوج

 . .(گرافب)۔ ےہ ھجاارہدد ئل ےک یا اچ ترکی تع اطاو



 نینحلاصلا ضاير ىلع +1111133131330 ۱ نیبئاطلا نیعم

 زط ر کو ضد تی | رو مولعمے )بشید : حیرشت

 کک لام پا تق سا قوم قم ارگ رواوم ت لار کبد سج نج رےہ رک نما تعاطا یک ات کپ
 ۔ ۴ے اج اھکد مرگ ر توا دق تام ارب یکے اج یک ستت اطا

 --انرھکتعاطا:یرادرفامرف س2 شا ا_رکادا نے یا ید :تاخل

 : نتا بال را حج: ثیدح مم فت

 ۔ےاکچ وہ فرات رفیع لات یش یر عشا ید تب طح: دع یگوار ۱

 ۔ ےل ارب ددوکں ویمدآنش

  ۱۳۷١ملت لا وع یا یلص لو لاق: :نقنعیلات هد یهو هنر 7

 هلام نحو ها قخ ٰیڈُا اذا کما بلا« ءدمَحُمِب نمو هّینب نم باتا يلمُأ نم مر «ناّرجآ

 قفس از نهج ٹی نسخ هلع بت تحت ی مک نام لب
 ا 7 ۱ (میلع
 نت : ایا رظداشرا ےن مول کتیا حد لار شر رايانه چت

 یعنی گر اچ ےس یم باتکل ئاوج قدآدو()«چس ھجاارہدد ےل ےک نک یہ ید".
 سج ید دو ص)۔ےرھکادا کیک آے روا کارا یھب اکشن اوج ےہ مال ود (٣)۔ایال نام گپ مل و

 ٠ رکو رک رپ بیو م ییا بوخردااباھکس مے اء کت یب تب وف یک لارواایاھگب داوکل ا ےن سا سچ ہد یدناب کیا اگ
 (ملس یاب )ےہ جاارہ ود یھب لم ےک سا یکی بیل کی داشت اس اےک

 باكا رفا شل ()۔ے رایت با وذ رجانکود ےل ےک لوک حر ط نت یم ف لرش ٹی دح :حیرشت

  ۱بادل ںی ی کل وق رضا درگا کے رپ ید پیف سش گرا ددوی ارم با )٣(

 کات رک شادرب فیلکنت ش تقشر سا ےہ یتا کرج انگور یکم اطهار سش حط یا ٰکومَمْلا َعْلاَو

E E AE E A ات 2ل EE وت 

 ۔اگےل ارپ ود یک استار داشروا ےہ اتارا ۱



 ۱ داس از قلم O  نيبلاطلا نیعم

 TET ساشا کمک ت ر مالعا کپ اتکا ایا وزادنا و ورک
 ںی کی ادذ یگ تاراج اےک مالساءمالسا نیو ےہ رکی نالعاکم اعناےک مج اندو ہپ سار ںی ی ام فرم

 ۳۳ دبے لاچ کد ت زا هد واتر گج ےن م الساد نیقوسر اتا ےل ےک رد یز وتش ےک یر ظن و

 ۱ کت مان ںی رتنے ادا ای ایگ ورک ب لس نر ت تک مانے یدازآ گرو ورم ؟ اک اہ ایدایگروا

 e aS ۰ ۃ١ ںیہ ےک اضارتکااچ ےب رپ م السا گرا ملا یک

 7 یا بأ بد "ھو پک 14 HES فتا جک یلّوَم هیلاوُم :تاخل

 ۱ اقای تس علم انا ایل

MG : 

 ۔ چاچ زگن رات ارفع لاتا یش یر عشا یو مبا تر: تی رح یوار

 اهوحنو نتفلاو طاتخالا وهو جرهلا ىف تدابعلا لضف باب

 ٠ تللیضفی کے رر کت مداح یم ےنام ےک اقروا نفس

 ےہ تر تداعی ساز کارو

 سش رس شش رر جوان مس
 ۱ . ملسم هاور .یل ةرجهگ چهل ی هد

 ی 1 فیت 1 "ہہ ہ۷ تر سد لر شو لقت تره
 ۱ ۸ )رکے کت رج(نید)فرطریئانرکت دام

 ۱ وور ۸,ى٢۴٣ٰٰٰ ایج ےامیاانرکت دابع شرود ےک داون :خیارسشخن ۱

 قاب شرب دوا س بام فرطرپ ہکویک ناجا نب لکم نرکتدابع یک اتا نیم ت الام اچ اناج لک
 یک اما ےک اھت لا ست ماکت یگدنوادخ تاب ا لی تر الام تا ءےہ اتوہ لا فر

 ہی دم لی ےنامز او اورا رق لش ےک نین ت چا ےا 2 سا ےہ ل لاو تلف اہ ان رک ع اطاروا انک اگدنئاپ

 و ی وج دا



 نيحلاصلا ضایر یلع تے. ۱ مو ےہ . نیجلاطلا نیعم

 ORE فقس :ے ہتسار ی نام شود ےک داضددادت فیکس یہ هاب مار کر دور

 6 اج ےگ د ۸۳+27

 انا مالسالاراد رک 71 ہوس رک ا ڑوچ برلن( ن) ارجه رج :قاشعل

 .»" کت وز شر اض اھم کو اج رخداد خر 72 7

 ۱ ۳۱م او نت باقر لسی تی دح عت ۱

 ۱ علت رم نبرد یی دص دار

 زا یج اكل يسحر کت دل شن ىنوحاتشلا لشق بز

 نع عصور رِصُعُمْلا رولا رانا ِلْضَفَو فی فّیفطتلا نَع يها ناو لایک

 لی تای یکے نت دوذایز یم لت پ ان دوا ےن کرا اد RED اغاز ںی غده ءتشورفودی رخ

 تے رت رس ےے

 قلت دوتا دروس میله لقب نم عفو : ىلا هللا نا

 7 - بس لاو اجے ادا نقی ےک رکی العب یکی سیار کاش لینا: ہجرت

 ۱ ورکی کل پا اس فا

 (ه ۸:دوههروس . ْمُهَءاَّشُأ سانلا اَوُسَحْمَالَو طشقلاب َناَْيملاَو لایَکملوف رأی :ىلاعت هللا لاق

 ایدض مکی چ کن اوگں وگولرواورگا ایر کل ون پان تاس ےک فاصنا موق ی رم ےما ےہ 11 اراشا اش لیلا :جرت

 ٠ aS  سو

 هرز مه هاو ,نوُقرَنسَم سالا یلع ول نا نیش ع ملت یو :یلاعت لا لو
 ۱ نيفنطملاةررسر َْيملاَعْا بر سان مر موب میطغ مزیء نو مه كيلوا نا نوری
 رگ یہ تیل ازوپ رکن دوقلو ےہ ینا رغ ے ےک ںولاد رک لپ ان: پہ یارک اشرااک اش لیوا: ہجرت

 ندی ھ۶۰ س9 سن نی وکن اایکں یہ ےی دم و نی 2 سس لا پاتبج

 ٴ ۔ےگ ںوہے "ھو 70 ۱



 قیحلاصلا ضازو یل ال م0 .٠  نيبلاطلا نيعم

 2 ار lT تر مالک صالخ

 ۱ دیس ےک یو ژن ری کیم سیب تروس یس یک را قوم حر سج
 ۱ ادرار مارک یم لون پان ےن

 7 تھ ےھت تو رر ہرتاڈ

 ےک یک وک نون ایت واعس کد گل ال ےس ںوقیر طرت اپات کے مغزالرپ کل امدواےد

 ۰ اک مج ےس نی باھاردا تس وو درگ خراب ہہ الوان لاو نسب شش پا« لیٹ تب ےد قتادہ وکی تب خاص (۴)

 ےہ اب کیر جم طے رک ںی لزق پام جے ات رکرابم تی دع ۔ےسد تار اکن ا کن لا ےہ اج

 1 رفاه وس 2+ لک رآ

 میحرلا

 ۱ ےس کک تار ۶

 مو زر ول هلع یل یل یی قانع یلاعت هد سیو رخ نیا ٰنعز ۱۳۸۵
 تہ ملَمَر هلآ ذیل یلاعت هللا یلص هللا ْلْوُسَر لاک هْباحْص اخص أب مه هل طغاة ۂاَساَفَعَي

 ی رم هه تر اه دنا تی ہت مث لاقم قلا

 (هيلع قفتم) . ءاَضَق ْمُكنَسْخُ ۱

 و ایشن ےن 7 ی کو تح چرت

 ۱ اکے دارم ص۱۵ یا يا تشرد ےس م ر لاو یا کپ آے اردا ےس کا ضاقت ےس مو آر ریت ا

 ہللا سپ آر کے تاک کس اب وکراد کک شا دوجے ا با رف را 2م عا کپ لب ءایکم وارا

 سک تاج سارا لوس ایک ٹع ساک ار نا دیر کرک ا فاشا مو ہلآد ےلع

 ۱ نه ایف ےن مو دیتا پآ ہے الاور جدا زر وار تہب ےس لاری ال سیٹ

 ۱ سو یناب) ماچ بس ںی یش ادارج سەد

 ١ پلک -- -- 7 ایا اےک مک رو مال آل مم الاپ تد :حیرسشت

 سرن یار اف ئ7 رگ اب تک نال مو



7 - - 9 0 001-3 

 ملل ویا لپ آ ایر کم اکیا مرا ایک دارا اکانت والس ۳7 اطم لارواایکں وار تب ءایآ

 دل اداےس قرار روا ےہ اچ انک ایخاہقب اب حاس کر اھچ کن یر ےن
 ردا ار کتشادرپ ےسا اے رایت تشرد بر 9 ۔ںیہ پرو مولعم تا ادنچ ےس ٹی اهر

 ۱ ۱ 4/ص هل طلاق حتی رطاکءایخایبء ناچ انآل یش ےس یقالخا

 ٠ فرطی ا گا ت ی ۷ اضف مکس( )۔ے اکے یک راد ن لاق کلا بجا( ٠

 2 سا نم و ایک اطہر تر اون قرن ے تاچ اے د ہدایز ےس

 بسا ال ین روا هستید

 کد ا رعد بے تر ا فرض قیس 4 ۂاَصاَقتَي : :تاشل

 ۱ -رتهدایز یت ا در باب لمس لاس قت ثاَونص 3

 جا باما بانکی را: تین 7

 ۔ اچ ر گی ران اسرع ترا یش در تر: تی دح کوا

 5 ۱ بل رن کو ےک وصول پاش

 هللا جو لاق :ملَسُ لا ہیلع ىلاغت هللا ىلض وللا لوس علت جو راج نعو (۱۳۷۸)

 : ۱ (یراخبلا هاور» . سا اذُأَو یرتشا ادار عا ادا احُمَم الجر

 رپ شا لات: فداشرا ےن ملیر ہیلع لا لس عروسک تیلور ےس ہت یلاھتز لا یش باپ تیم ۱

 ( یرافب)۔ےہ ترکہ اعم اکی تفو ترکہ لاطماکی وو یک رقروا تقو ےت ری رخ تنو یی وج اف

 ےور تک ت قو تری رخ یم ار موم اک ےن رکی رن تقوی روا کتو ے دی رے فل ر ید : ها رسشت

 وہ نایک ۴ے سا ازت یا و تروا اجاق

 - پرگل و اتے دورے مارت ناروا پو وا لاحرہب. سا ایی مات یو ے رای وسو شرژروا یا او

 یر مارا کی لی سد 0 ةحاَمَس حَمَس احُمَس :تاخل

 _انرکادا تی ضش ء نر کا ضاقن لی طالع



 ' نیحلاصلا ضایر یل ا اوور ےن .٠.٠ نیبلاطلا نیعم
 0.0 جنت ادارات راغب :ثییدع 67
 یہ یر زگت الاع سد ترا یت باج تین: مد گوار

 ۱ ` جالب ید تاہم لور قم تان یکن وک تما

 تک نو ملز ْيَلَع هيلع لا یلص دلش ٹنیش لا یا یر ةا اتق یبا ْنَعَو (۱۳۷۹)

 (ملسم هاور) .هنع عصي وأ رغم ْنَع نشت ةَماَيقَلا موي ب برگ نی هللا يجن يجن

 دنپپ تاب یموکس اش اس وہ ےتام رٹ وکم لو ہیلع ا له پ 1ذ شک تیادر ےہ تع یتا شتر رم

 ا ا اچ ےس ا و ےد تاچ ے ںوییچ ےہ کت م اول ا یلاھت لیا کوہ

 وڈ ۱ r ۔ےد

 دم پخت و تام سی پنو نکا ےالا تیدع :جویاوصقتت

 یک سرک کس بلطف اکی ا کں یہ ےس ام رف تارفح لے اج یر تلہ معا سٹ یگشادا یکن یدروا ۓئاج ایکرایقا
 یکی صایقوکن انا ماکم امتی ےک را دا شرف اپا ےس سج * ےئاج کد مندی ےس فرط قا ےسا ٢ےس اچ نرود فیل

 ھر رخ ےک ایک ےس لب ایکو اے ںی ےہ

 بس لورم

 بس لب بز تر ,U برگ برگ الخ روس هرس :تاخل

 بکش تر قا من اٹھ ةف عو ہاَعْضو عضو اید تلم نیر یل ار کرو ماست سن زلف نت
 جہ ` ` .aL ای بات لس ا تتح زت

 علت ارسال لا اک اب دع اتش یز ود ولا ترضح شیره وار

 : یورک سا یکے لالا ے و یک رپ تست

 نیا لا : اف عسو ويل هللا یلص ہللا لوس نعمت هللا یر ترش ی نر ء۱۳۶۰.

 ا آل قم ّ ترس تی هاتف لو ناو سانلا ۰

 (هیلع قفتم)



  نیهلاصلا ضاير ىلع ۳© 2 ر ' نیبلاطلا نيعم

 رک و شرقی وگول ید ا کا ارا ےن ملی ہیلع ش ایل پر 2

 تیر يا اک زکر دروازن ےس سا4 آل اپ تس گن بات اوہ اہک مذا اتا ےن اروا

 )و رج ) یدک احم ےس اےس قاتال لاو بج کے ماکے کرد یے مہ

 ۱ تاب الموت ککے سر زگرد تستی الاب تی رح: حوض عل

 : - ںیہ یتبولطمروا ںیہ یوو عرش روصل ولت روا ےن یاش ان کف اوم اکر اد شرقروا ۱

 E رفوشپ ےن مو ہیلع پارک کید آ کیی تسا کیا اکے ںیم لوتساہقباسرعقاوددرکن ای

 ۰: یگشع ایک ان لپ ےب لالا لینی: یئا فین یا کس ےس لٹ لوت

 قهر واجب ہزؤامج۔تسز گن ایم نرگس شرت نیر نیل نیا: تا
 ۔انرکف احم یک وتوم تام نع بج ءانرک

 ے۵۸۲/۳رجاد یا بای راتب  ثیبدح مفت

 ۔ےا آفرات سر کرع لات رم لا ترج :شیی ده وار
 ننھے نایک رار لر وه سوگ

 ۳ هللا پ لص وللا نور لال رزاق ةن ٰیلاخ ٢ ٠۸ یِضَّر فرا وّوغسَم یبا ْیَعَو (۱۳۶۱)
 ناكَوَأ جم نا ه هه بلا نِم دَر ملف معلق ناک نمم لجر بوح و ےھو

 هاورر “أنَ ازواج نی کیو بنا لب رع هللا لا رغما نع رواج نأ هام مای
 4 ۱ 899 تک
 یت) هی ےس متا رد اخرا ےن مک ہیلع شا لا لوس کے ہ تیادر ےسدنع یتا یر یررہلادوحس یا ترفح: مج رت

 اترکن ید نیل تس ںوگولود نر نکا وسےک سنا اپ ےک سنا قا گا کب اص اک ک یا ےہ ںیم ںوگول ےک( لارا

 یادت اس ارد ےس تسد گود رکا اھتاھکےد گم الخ فسا جل یا اش الاو ےن رکن دانت ںی یت الھپروا

 ٤ واور )ورکر رو ا ںی رارقجدد ازا ےک ےنرکر زگرد مہ ہا ۳ رکےن

 نایاب دئ اما اد ےن کہی آو تاک تا مر مت :حیرشت



 م07 5. جر ` '' نيبلاطلا نیعم

TET TOEی سا باصوتام ےک نیا کا ( ہللاوقاگے رک .  

 چیدن یکم یوا ےک ںی ار

 مالغا م الغ ےن ےک تامل _داملا اروم ۔انالہلعافم طلا یگ باح “لام بسیوخ :تاخیل

 7 ` تم ارم

 ۱ و تمل جت دم جت

 ۲ دعا شر یر رپلاووخس ریا ترضح تی رح وار

 ےالاو زکر 7 »دای ز ےس ےدنیشنا

 ادام ا: نقل ةدابع نمد 4 ریت یافت ی تعاملی یخ نعز )۳۰٣

 نب اگر مث غیاب ثنکف کلام ی ا بز نا ید هللا نومي الو: لاق ؟ينذلا یف تْلِمَع

 ۱ ْنَعاَرْرَواَجَن کن ادب قا اتا لات لاق ءرسْعْمْلا رظئاو ء را یلع رستا تک زاوجلا یقلخ

 ۱ ہڈی جد شش تہ

 ۱ ٠٠ مملسمهاورر سر هللا یلص
 لال تن ام عو ا ۲ی رز تر طح چرت

 من ا آر ےس دع یلاھت لا یری زض ترج ؟ایکا ایکس یاد ےن ئاھ ہل ےہ یا ایا نی ےن اس ےک ایت للاہاھت

 اے د باوج ہائی دو ر شه تابوا یھت ڈاود ہک “ يح هللا نوم الو "لارذس ہاطتمایاگ

 یکے نرکر زرد ترام کریم اھ ترک ام اک تو نیس اش با یا یاماھ چچا ےس لای ےپا 2-2

 ہدایڑے و اکے ن کر زگرو لا لیفت تلہ کٹ سد گنوا اتر لاس آپ لوگو لام شیخ ںیم یی

 یشن یر نوح وار نت سا ورکر رک ھی رک لو تام رے لتر یئاھت لا روا ںوہراد نج

 م دن ریا ےہ گرام نا ذےک ملی ی لعل یک پ آت اب ےن یھب مارک ا ےسا نام لاتا

 ا 0 7 کن یی الا ٢ :حیرسشتا ۱

 ۱ ںیہ ے الام اک زگرد یکتا



 'نیحلاصلا ضاير ىلع o ٠ ` نیبلاطلا نيعم
 ترا اترا مت تره را درہ تم تر ریس

 ۱ ۱ -ےہا در م ےس دع یل اھت لا یر یر اصنالاوو

 نک ںاہ ترک نر (نمی) رعت زنا اکر کو نھ ؤاوجیلا۔کتخورفدیرغ عار عبا :تاغیل
 : ۱ اید تل

 0 3 :ثیدحان 02

 یتلاکنارسلا بحاص ےھت نا زار مل ہیلع لا لپ آی دع یادت لنا شر املا نفع ترضخ: ثییدص وار

 تار گور اتنا ےک »ریشپ ےس باحصا رند وج ھت ےس ات یھب ان ےک نیت اہم سیا سیل پچ
 مار آل نا تام کما تک گو اعد یکم لی یا کد ے ےس ےس مد لام کک قو کب یم

 ا
 ۔ےہ ےریوھ

 . یلمرٹلا ہاور جز رمز تو و هر

 تابوت سد کت کج ایا رفد اشرا سم يا یلص نا وسر کے جہ تی ےس دلار نر ر دبا ترج: ہجرت
 وود ےۓئاس ےک سا ند سش اد ماس ےک شئے تستر اتا کف ام ۱
 گوش یاس ۱

 نام سرت اس تبلت گر دہ مو ےالا ٹیم :جواوعشتف
 اکے دن یش ماسک شوک الات رجم

 شعب( نت یم ےل ا ےک ںوہ لاھ ڈے ترا رک ترش ےک ںوہ ےہ ربذڈ شی نی ۓ ا گول مم شئنلاردیم ےہ دداپ
 ۱ _ےگ ںوہ بیحن تے ڑی ہداگوہ بیلی اس اکی لا

 : لپ خیس یس تما یے اوم آے اج دب ےک کپ سا ںیم ل ہکد اپ ٹی دع
 چای عدل یر ود ےس . ٠

 ییا للظ حیا لبنان مع مضر :تاشل



 “٠ نيحلاصلا ضاير یلع TS OE نیبلاطلا نیعم

 ۱ ٍ ۱ ۱ ےک ۸۱9/۳ بیتی زن: شم و

 ۱ دلو رزمگتالاح:ثیبدح وار

 زا نو رو نت 2 ول ی ن غیا هللا یو با ْیَعَ ( ۱۳

 هيلع قفعم .ََجْرَق هل نر (نیمهرب زا مر

 قت کر مش ےد اتش | یر اج ترضح عر

 ۱ ۱ ۱ ای یو

 ۰" RE ۷۵ اس تو ا یا 7

 ۰ تین اضا شتگے یا ےک قضا حب کے اچ وے اد ےیل روا ےس اپ یت ذہدایزےسا لوہا رے د چ ج رک
 سینا ئل ےک نیر نیب ںیہ ےتد مکے مغ نیت کے اپ ےناد ےن ضنروا ںیہ ےترام یش ڈٹ یم ےنرکن ذو گول لک آ

 ب
3 

 تی ةو نیو - ا۲ک اچ متردرواا کے ساید

 تمام وہ ات یک حجرا ٹا ارْیعَي : :تاشل 2

 ما بت یافت: تی 6

 ارز فرات لات شراب ترضخ: ثیدع  یوار

 اتاری ماب پے ی ہیلع ا سپ آ

 نیو یی رمو انآ ثْبَلَج: نفع ید وز نی نوش ناف یر ْنَعَو (۱۳2۵)

 هللا یلص ی لاقف رجب در و فی ۰ دنجو لو ارسب موافق مس ہیلع هللا یلص بل ات ءاَجَق ره

 یذمرتلاو دوادزبا هاور .خجزاو ن ناژاولل لری

 ت2 رے یر یاد لر نت اره ا
 قد لاد ےنرکن زد کیلا ناپ تر ایکو اھپ کاج آف مترا ےس ال فیر شاک اپ ام ملی ہیلع لا یک کک
 ( یر تد واوولا )وواو واول: ایام رواد ےک نزو سا مموری یک ا اتر کن زون ش_واعم



 نيحلاصلا ضاير یلع () ار _نبلاطلا نیعم
 ےک دش الاد ےن یی روا ےس د ےک دیدم لا چی کے اہ دوہ مولعم یب گے کرامتی سا :حیازسشف

 رگ وہم تا کا سے رٹ ھج نک رر اض فارغ رگ کا
 ۔ے اجو هاتون احم ےس سش ںیہ ےتوہادیپ تاب ذج ےک تدادعو اش تروص یک نی روا یک

 ہرہاشماک ا یکے رشاعم پار نزور امام گو ام ایدی کن ںیم ےرشامےرامہ
 ۱ یکتشملا هللا یلاف_نب ترک

 مس ساب لاو ارگ مارا ماس اواشق ۔ے مای کار رج رجم :تاخل

 ۔ الاد و الاو ےک ن زو ناو اھت اور کراولش کک یش نام ےک ملی ہیلع لا لپ آ٠

 ۱ ربات شر اب ات واد لیگ

 4 رار کت ایورمرواد الت شنا تی عج ٹی رح یار



 ۱ نیا شارع ی ا وو خم نيبلاطلا نیعم

 - ملعلا باتک

 ٠ نایک

 ح ملعلا لضف باب
 0 نایماکتلیضف یر

 ہر :ہط ۂروس) مع ینذِر بر لَو: ی لا نا ۱

 8 ٠ ۔ےدام ہوے تحت ےس یئارکواشرا اکے اش لیلا: ہجرت

 (سزل) نزار نو نیو ىوش لكل: لات هل از
 قلفاجملا ج تاج ر ی اوترا نیا مکن زنم ناهار: یلاعت هللا 1

 ٠ طافر الا هدا نب هللا یخی :ٰیلاعتُهَّللا لاقو

 لوص لب ارات اےک من اضف لی یخ بی مر وی مالک ےہ تلیضطودایز تہب یکم ما ال

 رک ںی طے رکن وس اک اا مو صاف پچ بیت یر یت ں یک نے مکمل
 2 بج لی خلا یکم پآذ_لاعتشاک جو یب راش ےہ ید تز اچ مل ےرو کیا ملے یقوہ مت تاج ےس

 ۔ وان ےن مہ ود ںی یت اب وعان انا کل وزیچ نک“ ملعیملام ناسنالا ملعو ایام فرم یا اف لزان ید
 "02909 و نانا“ يرالم

 ۔ے

 ےہ رر و ک کیک مج ےک

 میک نوا مالک اد لار لا ےن مالسا کے ہر یک انب مگر لشگر کد اےہ
 هوا اتا لاف ے نا ٢ے لک کس شام مع ول ہلا ےہ یک اح اکم الساس کد بیخ کیسو

 ۱ ٹو سر سج تھ رر

 ٠ یکتشملا هللا یلاف ۔ںیہ ےتاج لک را لکل وسر تروا تان تھلصا ارگ خوار
 و ا مے و ےہ

 ريخ هل درآ زن ملعو هلع هللا یلص هلا لو نک نفل لدتا یز نادم و ۱۳ر ۱



 . نیحلاصلا ضاير یل وه ٠١ "  نیبلاطلا نيعم
 هيلع قفتم ,يُیڈلا یف

 لات تام ےک شب ایارظاشرا ےن مو ES ساس رص رت

 2:17 نیدوکل از رو دار اک ٹالھچ

 ۱ ی توس کیی | یوم تارے سج کاپ شاک یجب موہ اکہ اب ٹی :جییو شف

 ے ثیدح ارد تی آ کیا کک اپ نآر توکل یہ ےتارفاطع نیل یف رسا کہ شا وک اج سض

 حر بر ات لمس ما نر مم ماما دیس ںی نا ںیہ ےت راک اس نر

 ےہ ارو رض لوک یکے وجو فرط یک اہے نکی دعو آر قے ے رام کں یہ ےن ات کل اتا مارگ رل لک

 اے ردت ےہ ناروا ٹی عد ہر یگ مالم ات فردا ںیہ ےک یب یکم کس اک انہکی میم تمرض یکن ا

 مکے لاج گی سان ےک ماکت اکرم لب 2در ل ٹی امد آر قوج ںیہ توماس ید ءںیہ سا

 ےہ سیٹ کو طب ےس ساےہ کف انحا تب یت همان ےس الف لپ یکی نام شان شرم ( فاتح

 ۱ داغ اکر يقشر شرب مارا یوتاب مارک اف سین موا ںیہ لئاش امت اب بک درگ ورب یکن اروا

 بسانم جررطک ےک ےک مار زا ےک یی ؟ے اتاجایانم لویگ
 سلام قاسم الہ رواہ سین

 - تو بہر یت نایدا 7 نیلا ۔ دن اگ (س) ةقف تقی :تافل

 ۲۷روز بتی راقب ما باتکیراخہ جج: ثیدح 6

 رود ےک عنلاء ںیہ نیم لاو ولا باب وب ناملس یم ھ7 ہن اشا یکسر ید اعمر ما ترظ :شیی رج یدار

 ۔اوہ لات نا ماش کک برج 80 ھ اسے قند تہب ےن ںواراسم تفالغ

 ۱ یز چ کقرلاقود ۱

 اک 1 کک یّل وللا لس لا لاق هنَع ىلا للا ی وسم يا يعو )۱٣2

 ست سو هللا آبرو ٌنَعْلا ىف هیکله یلع طاس لام هللا انآ ل لْجَر نتا

 هيلع قفم و



 نیحاسا ضایر یلع کے ور .٠ ' نيبلاطلا نيعم

 ۱ ۱ هلثم ینمتی نا وهو ءةطبغلا دسحلاب دارملا

 ٦ اینتر سض ابا "سد شال لا وسر کے ے تیاور ےس تغ لاحتثلا یر و وعسر لار کت رطح: چت

 7 رخ وار یکن ید بم زور رشک ام اد ودداوہ اکا طع لام ےن لات هو( ا) رپ ںویمدآودرھگ

 ید مع ر سود یک ادواوہاتر کہی نب ام ےک لیاوورواوہ ای اع کبد ےن یت ٹوک و( رک 7

 ہولے م اردا اہ نص ۔ےہ قفس نیم کردار حس ےک طہخ کت ی یھ ییا امتی رم :خویلرشت

 تبوک ےۓئاجرچ ابو من ود ےہ یکے اوجء ۓاججانچ چ ی ے لالف کے وہ وزر ی کر ساعت سا

 ادب یک اپ ےک ا ےہ کام شوال 7220 ایپ لی سا ےہ انان رک شر یی ےل ہن اب ےل ےب

 ۱ ۱ وج نک اعدے ات ار کوہ شوخ ںیم ل اے اھ لک

 : دے بلط نوا یز ترشو مے هجا ی مالم لو ت ارح

 هرات تل نادار ازم ها زای وما ول ے اچ لی لاعرہ کے وو” الب س نا لس

 ےک تعاطتسا ارج یر .ےرکک فر اکونیوکں وہ کدی دوا رکن رکے ںیم اکےنرک خدا

 ۔ے لوق ےس ت رطح کا ی فا ٹیم مک «لآ رک امت تارا جت نام

 لر سر تل تن ماف

 اچ

 ` الصف ایضق E دیشی الم کلم :تئئاشیل

 یر الا وولس بات اب ترا: ٹی دع 2

 الو ترول ی فا لوس اش مانع لات رووح نم لاربع انیس رخ :ثیی دص گوار ۱

 وت ان نا یتا ب حاملہ تیحزاتم متن یو ۱ شرود ارت ایا.

 ام لم: سٹہ ى ول ی لک لا هی ةَنَعٰیلاَعت هللا یر را یوم یبآ نَعَو ۱۳ك۸)

 کلا بیل ءاَمْلا لی ی قو هی ریپ اصر باضآ يَ لئمک ملیلاَو ده نی هب هللا یی

 ات اوَقَمَر اهم اوبرعق سال اب هل ِ َءاَمْلا کس با اهن ناکو یا بش



 نیهلاصتا ضاير یلع ۱ (C100 نیبلاطلا نيحم

 ۱ لا ند یف مَ نم قم کلا اگ تون ال هم کیم ال ناب یم امن یر ان ها با

 و کیر دل ہللا ىدم لو آر کی بم نم علوم هد ی ات تو

 ۱ (هیلع قفتم)

 . اشیا: یاش اشرا مهر اشا یل SR ںیہ ترک این لاتا یرعشا یوم یا نیو ا تر صح: جب

 ساوجوب یار حک دز ےس رب رپ نم زکر ےہ کیک اب لی اچ اجر رد مروا تیادہ نفس

 رو لنگ کک وروکی اوج وہ لاو نی ز تت صح نوا ۓ اکا اگر پ وخوا ےس ےن زدنا سوک اپ

EE UEروا ی رک عار روا لب اب یک هریو رواج )روا سوت ساہوروا ںی هر  

 نر ےک اوج ے لاش یاس دروس اگر سر وف اپ دوج نا کن زوما ییا ص شا

 ےس اھکس وک ور مدد روا تک ی دوخ ےس اینا ہد اف ےس تی ذ ےک لا سا ے اتام ےک م جے روس یم

 ےک سج پھ 77۳7 تا طی اوج ے لام یک ایل

 ۔ےایگا گا یکے تام

 یا 2 میش لپ ی ا ھ5 :حیرشت

 لس رور ب0۲ )دہ گہ ادا ےک زی ےک ر طخ یک ایرج )۰و سیم نت ی نم زار

 _ےکر اظوخمی اپ تروا ےگ 0127 طوف ین ہلا

 ره تام کند ےن ےس سا یھب رول ےہ قوس یکے سا یکن یز ملی

 یا ۔ے وہ شک علل ےک نیرو مهر اف ےنپادن مار یت یکن یز لا ےس لا گل لو نین

 رانا زم ےس کارواں ےترکل یارب ےک مو ميلج کولو و ۱),ںیہ نکن ووا ےہ ایتتا ےک مکر

 ۔ےہ شک مان اک ا یئوکں یخ شب ےس بس گز« ںیہ تست هندی ہد بزار وا ںیہ ترک او

 میشم لب یف اکن اتے رک ںی ا او کلم نیو ےت رک لپ اےک کل ام موج گلد )۲(

 هل اا واف گولے رشد تست کت ںورمود یو ںیہ ےھ ڑی دوخ وج ںیہ گولود ےک مشیر سن )ےہ
 ۱ وا می

TT 



 نیحلاصنا انزل "“"؟9٣ػ49 7780 +4 4٤9۷۷۷۶۷454

 ۱ کرتا ار اپا سیم کا EEE ا 7 قم ا ر ووج کوایک

 ۲ ۱18 کو ا یے فا افرلک آپا ےھت

 نقلا ی شا ی اپ ایفا < اب تب ::تاخل

 ہٹ تی جت ہک ناف ن؛ زتخ بابا _یڑلک

 مگ اکی مت
 چا گرام لاتر یر یر تره ٹی ذم وار

 هللا یو يلع: لامس ديل هللا ىّ نَا نخ یو سه قوا )۳4۹(

 . هيلع قفتم .“ ها رُخ نم کل رح ادجاو الُجَر کب هللا یوه نا لاَ ” هَ یلاعت

 یی ٢ ہیلع ایکس کک کے یو رم ےس دع یلا لا دن لک رضح:فیرت

 یاب شی نا خور هرات ول وز تیر کا جز انار ملا ایر

 هم لعاب رپ ید بیش کذ امت فرط کتیا شکر ام تیم :حیرشت
 ءاھتاتوہ لا نی ۶٤ و رسک لی ول

 ا اتوم زانا لام کا

 دم اروکیدآ کی 3 رد چت آہد ےس راتظا ےک تر آکے ریریصقم

 تی اواک سال

 ا Ty شا ی پ آت ابتو

 تر وا قطر وق السا ےس ہو یکت وزیری توکو فرط یکم الاوان وکو `

 راپا یخ لرو ری لار ارت نم یو :تاغىل

 بو اف ب امس یز اما بات را: تی 6 سس

 را نند ع ی ایت شا یی دو نب لہ رح ںیہ لو تو ےہ 20
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 ناپاک تاب ہر

 :لَقَمَلَسَو ہیلع هلل یلص نا هل یا یو مانع ياد وعو (۱۴۸۰) ۱

 والا نه ابتي ادعم یلع بذ ْنَمَو حراز لْیئاَرْسِا ی ین ْنَعاْرُثِدَحّو ةي لو ینع اب

 (یراخبلاهاور»

 یریای رار سم لعل لرلی کے تیار ےس اہ اا یت سالا نیو ہر ن ہلاکت رم رت

 سل شر یم و اد رکنا کاب کل شا ادا نوک اپ کیا ےہ اهدای فرط

 ۱ (یراقب )ےس اب ی# خر زود اک اپا موزتالوب توکار

 اج کری کل )تع اشا ےک وک دعب ےک ٹی حد آرم لوصول یم کرام تی دح نا:
 غیا لمس گراد مز ران فرم اکا یو توگدرکے اہ اھ یی ےک کل اهم ماتوا نہ ےہ یار
 اگ آے لاو سد ےک آی اک ا اے مک یا اک آی یار گاوکی رکی تہ ےہ ف لکم اکا کرم کم
 رپ رگ اچ کرہ اتا سٹ ارت اکے کن ای ےس لی ام اک یر

Û۱  : 

 نی مسا ےھت یب وو لعل یک آتاباکرت
 اکل اج لابا اے انکو کشک مر تسر وا نیش کت یداحا۔ ے اج ایکن ایی ہنوکت ایادر ف عتب ۓئاج ایکن ایک ارهب ےک چا

 جریان ت حوا تمدخ یکف اح اول لا نت تل ار کن ا یب نارا: ن
 ET ی الہ سونا ےہ لس

 ناک دم . ادتغ ةمع / نایت دن بنا غیب درج وا نیپال : :تاخل رم رے رہ رس

 زا تيداعا بانکی دا :ٹیدح مح

 - بس اچ رک رات سر پک اتا نی م کالا نیو نشرب ترج: ٹی دم گوار

 یر پا
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 کلم نمو :لاق علی هللا یلص هللا لر نه لات هل رومی نو ۸

 ' ملسم هاور) دنا یل ار ب هل هللا له املع هی 7ھ

 ساک چ ان رفاشرا ےن مو 0+0 ۷ٰ۷ هر چرت

 ۱ مس )پے دا رف ناس هوس تو

 ۱ پاتر رول ار روا ترک شادرپ ںی ںیتقخ ےل ےس مل وت یب جلب سیب رم مور :حیرشت

 ترک ی اروا ےاتہ رال شم لو گل رنز کمار آو شیوہ اد ےس بابحاو براق رک رچرڈ اپا

 تک ےب تنج ون بس موصل تی دا ناس اراک نج کاپ لا ے ےک ید ےا

 اگے ساجو#« لاو سیم تذخ متا ےک فا اهوروااگ بچا رڈ کر اصل ام ا

 ادااشچ E گن لا تیره یف ںیم سا ےہ ند مکارم ےس مهر
 ۱ ۱ هللا انذاعا اگے اج نب باس ترا لوتمک تہب اکا کشف ہندو ےئاج

 کشم اچ ۵ کالا نمو ءاتلپ ۓئوہ ترک (ن) 1 اکو لس اکْلَس کس : :تاغل

  اربناس آمل له 5 ی گلاس لاعتا سعی ۔ےہ اپ ےہ ےک

 اید ناسا له هه

 E مک کک

 ا ا ٹی دج وار

 نجا واک ید لإ اعد نم: لس لع لا یلص ولا لو آیت للا ر عر 1۸۰۲

 ۱ . (ملسم هاور) ای مهر نم کل سن نی ال هعبت نم روج لم رجال
 كا تیرہ ٹو ایرفداشرا ےن مل مر لوک ےت رکن ای یھت لا یشن یہا تر ہمت

 (م) ۔ وہ شال ربا نا ےسرجو کلاچ اتا ےک اج چاق با قی ایا بد

 سر جی اید تو فر کت یار ےہ اب فرط کا لابی ید ارج کی موہ کالب تی دع : میک عش

 موس ںیڑکر یگ اہ یک ںی یک وک سم باک ی کروا کک نت با ید اتوکد ےل م کک ٠
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 وااو ےک مم اکا ساز مراقب ارگ کم یس درج کے
 یارب یجیووخ۔ ےن اپ انب بیس کل ے ےک ںورسودروا ےہ امر سرمای نال اپنا

 غار فا اق وک ےھت قاصر تیٹیح گل ورسدددوا ےس ےس

 ًاعب عب قبل ےس و. رجا تگ روم ید ترگءانالب وعد اعد : :تاغل

 ۳ وصال نآرقلا یف امک ۔ اوم م اشک( ن) صم ال انا ےک ۱

 بر نہادددادوباد زم رتلاور تاو مکس اک: ٹیدح اج 02

 ۔ںیہ گر لام -01

 عمر اب تار لس هل هل یلص هللا لوس لا :ناق ةن لاقت هللا یو و (۱۳۸۳) ۱

 . (ملسمهاور) . وغذیجیاض یو زا هب عقب لع زا ةَيِراَج قد : ثالث نم ها هم

 ڈے اھ رمد آی یا بج يا اشا ےن مل ہیلع ا لا لوسر کس کو رم ےس دع اتش یش ہرپ رہ دبا ترضخ: چرت

 شاوجوالوا کی (-) 2-این اف ےس ست وب و ےس

 ات ےس

 آر سب راکش روم :حیرشت ا

 سرد دس نیچے ند تہب مومن کی دا دس راچ قص (۱)۔ ںیہ لا ان تموم اتر اتوا مگر ےک فرم ۳

 کول ےس فا (۳)- کات با اوات یم ےک ںیہر ےئاھٹاودئاف کک بج کول ےس لوز چ نا قوری لب« لات
 نی لاو الوا کین (۳) رول هوا تا تافل کش اگ رام بال یم ےک ںیہ ر ےس امنا کا

 را قرص یک لک لا کاهش

 تافیفصت ررطیاءس اچانلاڈ صح سم ںیم اکے رخل یو سه ارت کو ہری یر وسم ل سیکس ور مدا

 بس لاش ٹری راج قرص یت وام لا ںی ریو

 0سس اوغذی ایران( نل عل: داغ 2ک راج (ف) قق وت کک : تا اش .

 ۱ ۱ نر

 وہ



 : نیملاصنا ضایر یلع ۳ ۰ 0D ےہ ` ١ نیبلاطلا نیعم ۰

 ۱ 5 ۱ ۱ ا باوا لک رادیو بات مس: ہت

 ںی کی گیت لام ےک عاقل ی یر لا تر: و

 ںیہ ھم ے سا رر چ د چ رگ نح اھو

 ۲ | لک لو ملسو ہیلع هللا یلص هللا نر فیس ناک ةلعَر ۳۸۴ )

 ۱ هللا هک یا هال ام :هلوق (یذمرتلا هاوو) . ام املاَعو الا امو ىلا هللا

 ۱ )0+ انس ےن وہ ساری عا یا لوس ےن سیا رف ےن دع لات یر ہیر بلا تر: چرت

 ( مادر )ایمل امر واچ اکہ یل اھت اوکس جو روا کس رک ےک یلھتدللا ےس اوم ےہ ںیم ساوج ےہ نو

 نانو ےن نو نام اسد اسکار اید یوکے ںی ب لطم کف ا تدع لا :چیلرشت

 د ٹی اد اک ایام ےل ام تیز مع درک انس یاران اوج نون
 ۱ -ںیہ ےتالد قوشدا ںیہ تیس بیخ کشارگذ یر درسودردوا ںیہ ےہ فرصت ۱

 ۔ےہ اش ےس ای لن ےک لا ےساضر یر اکیا
 ۰ مس عیب هر ار رک ارکں یہ تابع

 جانا تم یو لا بد بِ وک لا :تاخل
 ۱ ۔ا/تنعا(ف)انعل نعل ء نرم اوہ برق (ن)

 درگیر ور۔انرآیدد : لاو

 اجار ےس وزی ٠ ںیہادخ دان تاقا دار م حس ۂالاَوِپ لا

 یز رتا ن: ٹی دع مت
 ۶ھ ۷ ۱

 ےہ یب سیرت اےک لا ود چی نک تب ج مب اط



 - نيحلاصلا ضایر دل 7... (06) ٠ ٠ 6 سس
 ۔ ےہ ےرہق

 چچ نسح ثیدح لاقو یدٰمرتلا هاور) . مجري یتج و هللا نت نفر ملی

 تو r :ایامرفداشرا ےن مک یل لا لا لورا اب ف ےنرنع یھت ڈرا یر ا ت رم چت

 ی ر لا اور)۔ےہ یم تارے یب اتتا ے آن لاو کتب سج و ال ےل

 رد اکے مس رکا خرج ہک نار٢ ت ایت کم لا تیر ٹیم لا :حیرشت ۱

 ے تپه ےئل ےس پلو ما بلاط با ڈور جا یو توکل ربا با فوج نم وہ یک شزسار ےک

 ۱ - ۓآت ٹول ی یاو مگ کپ ج ۱

 5 نت ردیف تفت ام تین کما | بلال شما بل: ہرا

 ۱ .؟ے نگر ماکت اب کت داعسرک اب ےس یا کت یخ

 ی نا تی رس رس ۲

 وا( ض) عج عج فر ناب طن ابل تل ٹاک( ن) اج رُخ چرخ :تاشل
 ۱ بر ناجا ما ب اوبا نی رتا ن: تدع

 یکی آہ ےھت میل لا لوس مدان اعلان کلام نی سا ترضخ: ثیدحائوار ےہ ۱

 تیس سم وع

 'ٹلیفف بام یکم لاع

 ` نل: لا لس هیلع هللا یلص هللا ِلْرْسَر نَعُهنَع ىلا هللا یر دل هی یبآ ْیَعَو ۱۳۸۱)

 (نسح ثیدح لاقو یذمرتلاهاورر . نجلا اَهَتُم نوک یتع ريح نی نیم عیب
 شاپ کب ےک م یم لاو لور نم لاتا یش یر خر یس تر :رجڑ

 (یزرت)۔'“ےم جو ید شاکی اک اهم اتوم ںی ریس ےس م کک یار

 اکا ا ےس لوم کسر, سم ںوماکک یت ہد کے وب ناف گن کم یکے نیب مرہ اکا ٹی دع :جیرشت

 یاب بیان ماکک یت اڈہ ےس بس ںیم لوم اکےک کروا چات د یابی ںوماکےےک یک سی ار یب
 کس نکن کم نانا ےہ مکوو ےئل تقو یک تج ید آ ےل ےک مل و ایکن ایم ںی ما باک اب ٹی دم
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 بیل ایج ےن کا شاد ن آر ر توا ا اھتای آل یش نایاب کمال او رقت تر حج تقویم لون انچ 2

 ات رو ات 6 باید بیت یکم عل وص ترامب روا

 تہ رہ ۔یگ تاج یگ نوم

 ۱ ور ی (یض)س یر آج نم نوری( ب یک :تاخل -

 ۱ -دواووبا ن لم یر را: کی

 © - ںی دع لاتا ین یررف رجب تر :ٹییدح گوار

 ىلع بالا لس لمَ ويل هللا یلص وللا لو هنعیلعت هل جو همام یبا ْیعَو ۱۳۸2)

 تاراش لَو گومز هلا ملم ع هللا یلص وللا لوم لاق مک «ُمكانذَأ یلع ْیِلْصَفك ِدباَْلا

 تیس ریل سا يلع ی ۶ نوبت تولا ینعو اهرخمب ی یس زا

 . .. (خیعص نسح ثیدح
 el تک نھ ھا وس جت
 داش لا افرا سمیرا را لوس یر ٦نوا یکے شش اط کک ادر
 1 می )ٹرک کل یر نامش چک یے او نل روا وا مقرون فیس یار
 ۱ ٠٠ لا 00207

 300980 ET ارے م اع لاب ثیذع : جوی رست

 . تلین باعا لان تلیضق رپ دیاعو(4 ام یا ا اتوم لفشما اک ا یب لپ ار نید میٹ وگے ان ام

 5 اور تت اذ کل ا ا تابع کی اع کب ج ےہ انب کک لورود یش الا لکا ےس طاس

 درج ہ ںیہ ےس کرافت یم اےک سا خرب ںیہ ےتوہ تاباعناروا تر ین فرط کک اشا ےل ےک مل اجر

 ۱ بیا امد ےل ےک نی دعا ےک اپ ںایلچیروا سی نوا پا ںایٹدے ک یا رپ

 تمایل احا ںی راد لی مارکت جا ایم رگ زا یل کم الت تی دع اهداف

 ےس ل م ترم القا ناوج ون ٹاپ: ارت لک ات ات ی رام اضف یکن ا اودامتا سی
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 یلاف ۳ ئج سنا تا سام لکا

 ۱ یکتشملا هللا .

 تارخج تیس ا رخ نو لا ےل لصق (ک )ا٢ تیضا بام ی“ لشق :تاخیل

 رز( ؟ قیر نیا کا تل ۔لم ۱ یارو کے لآ

 یز را: تیم 6 7
 عترت :تیب دع کوار

 م: لر سره هل یلص ولا َلوُسَر فیس لاق هنَ لاحت هللا یر ءاْرل یبآ ْنَعَو (۱۳۸۸)

 سر مو بلا هتي عضت دکل رول یل اتر هل هم امل ِ هی یه اقْیرَط کس

 ملال لصق ءاما ىف ناتيِجُلا ىح ضا ىف نمَو تاوامسلا یف نم رس لا او عیسی اب
 هلو اران اروم ابن نو هال رو َءاَملْعلا او بک رک رئاَس یلع رَمقْلا لضفک بالا یلَع

 جو یدمرتلاودوادوب هاور . رفا حب دعا خا نمک ملل ار مع

 پر: ےس مي الو ےن شی ابا رفےن ںوہتا کے کور ےس ردع لاتا راد تیره

 ]۱ ناچ فرط کی نج یلاھت ڈو کش اتوا وو سیم سجے کر اییغاوکے سارے ییا یک وج ےھت تامل ہیلع یا
 ےس اعد هل لاعروا ںیم نی د الی هلی دنماضر کمبل اطوال و ہی ا ےتش فردا ںیہ ےس دام رن اس آے ےک نیا
 تلیضف ما باعڑکم لاعروا پوچ ںایلھ کک کل اپی ہہ یش نذر وا لوفاس ٦ج قول اهر برکت ضم

 طب سا مرا ایمان« ثزاد ےک ایا ال روارپ لورا ماق رک ورک لا

  (گنتودادی) ارایه اب تبب ساسی ےتانہ ثا

 خب ے ما بلاط خر... ةگنالملا نایک ٥ کن ای وکتلیض کان کرامتی يا :حیرشت

 ر سز اڑا مارو E CE رکے رقم کس اء ںیہ سام

 - ورانا ا ےہ لاغر وقت عهد ہولے دم لام سش کد این ٹی دع اس لو تاب
 ندرت فیوز یتا تودہ زمو کے باع فالخرب ےس وہ ریفتس ےس لا اتد روپ ی انہ ر شوم کت تاذ ییا
 ۱ ۱ ۔ے قوری کک تاق یک ا یورک اکا ایل ےہ داف ےس ا گول س



 ۰ ` نیحلاصلا ضاير ىلع E E OD ک .٠ نيبلاطلا نيعم

 و ها -7 ید 71 .TEA مقر

 ۱ 00+0 اند لم ٹا ھ0 ه ادا ارباب ان ان شفا

 ۱ 0٤٣۲0 ۔ںیہ ے وھی مک

 ناو لب هو و بکر : تاشل

 ۱ ۱ ین زد ٹا 7

 ۱ دریل ساقی ار ثیدح گوار

 ٹتراثب منو وخ

 رض: : زز باعها یل ولا وو بس یکم یر ورستو وعز ۱۳۸۵

 ا يات یی یزآ لو بڑ انہ نگ ائ ایک ئ یم زنا

 007 عام تھم و

 سی یلود ےس تب کس سات انس ےن لار رس کت رسودوکل دوا ےن تاب کوے وج ےک مز

 ۱ کز تاور لوس اون نرکت فتا ےس ون ےک له ده اج یاب تاب ہو

 لس ی دحکے س ابال شرب درو ت اشا کن اروا ٹی دم گل وحار کرام ٹیدح لا ۱ :حیرشت

 لاش اهدا هیت آھ اس ےک لوک رو کس اچ یکم ےس الی بج کوہ بت انا ںی یک

 ۔اھتانس ےن ارل نگر طی اوا ار کت ایلام ےن سج ےھر ر وک ا

 عرف ۃانلاوت مارک 2 ات (۴)نیش دوڑ تی رس نا( سیو د گم اض تومور اف

 هری ما لاش ال کای م ایچ ےک ع اا بیک سرت« اقا

 ًایغَو یعو- نکا ۳ یعوأ ا (ن) 0 ) رض : :تاشل

 در ایگ ۔

 نیش ۱
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 جا ضد رم اوس یز ٹی ده یوار

 ۱ ریپ ملن اتک ۱

 لجن ع لو مس اع لا یلص لل نشو قلع یا یر فی عز ۱۳۹۰
 ` ` (نسح ثیدح لاقو یلمرتلا دوادوبا هاور) . ران نم ماجي ةا مری مجلا همت

 هاب عدس لر ارے لپ ہیلع یا لوس کی یہ ے رک ایی دع یلاھت شا هر ولا ت رح: جت ۱

 (کرنتروادواوبا)س کا اب نو ی تب

 عن رک اسم آں دیو تقی سجے وان میت ناتو میکس اب تی : حیا شف

 رپ شاخ از بصعآک آلوده نیو جل ےک لا قوم اب راد کلا ےس اپ لات تا

 لک آں رکی ادت ی کت صا رک وچیوکل اسم یو روا تایتاذ یب 2/7-7 روا تا ارح ك ایتفم وہ یک

 e و ٹزعاکےر عدد یا بج مارک ال ںیہ وہ ام یار یکتا بز

 1 ےک بو دایزےس م ںیم پل آ ت فاس ال ہ اڑ انکے نما تہب ات ماتم لاک ن اوج ےگ ںی ایک یھ

 ی ترک داخ یک ےس ند فرو ںی ےک م کرانه را ؟ ںیہ ےپ لپ ےس ار سک
 . یکتشملا هللا یلاف - 2 ےل لایت سار یغا ریز یاب دو یکے اتوہ لا اک ن اردا

 یی رخ هی ےس ےنوہادپ ےنءالع ذا نج راس ےئل ےک ںوگولمماع فر چکے ساک اھا رکھ ربا تس ی دانم حل

 ۔ںیہ ی ینو ےل ےک یاعلی لا لا لٹ تنج باتو باحال درزا

 ٠ ما ما ۱5۳6( ن) مل مل د :اناپھچ (ف) مگ: تاخل ._

 ۱ برو بات اتکررادولا نک: تنی دع قم 7

 اچ گفتار لات هر ترطح تیره گوار ۱

 انرکل ےل ےک تحت کا ترو
 لجو رع وللا جر هب 7 مو هل هللا یلَص هل لوس لا : لاگ هنو ,۹ ا) ےن

 داسابدادوبا هر هی یی مقامی هجا فرع ذج لیلا نی اضرغ هپ بیو هم ل



  :نیحلاصلا ضایر سلع .:٠ ٠ ہر10 ` نیسبلاطلا نیحم

 تا سام را تا لوس کے یو رم ےس ہن ات نر هرات رظخ مچ

 تر ئے رے
 ٠ (دوادوبا)۔اگےۓ اپ سید شوخ کت نج ہد زور ےک تم ایت وے رک

 2 TT epg ptr تالاب ثیرح : حی رشت

 لای گر م اڑی دی ہنرو اگے کل ضا اینددد ےس یارک ے اج ایک د لا ےل ا وہ ر وص تمر یکن یدرواوہ تع اشاو

 ۱ اچ تینا کلیک رد عس تتلو رگ کج

 اب لی تضج دعب ےک نا زس بت تشچ لوا لوخد ے دمعتماک ا ت ةلَعْلا فٴ رغ دج هَل ۱

 شو رک 2 ای بردا ےیل ر ڈاک نج تاب رد 2 لعل وت ے ا روہ ملک ےس ثی رول مناف

 اک ہ سی ج رم کوک یامان لا ہیر ےک مے سا لام دددوا ے اج آل ام یک اپ ےک ںیہ د ماع یک کا: ہدف

 و کک تب ند قل ط ج یک تشیع ا وبضمروا لو کت فک دن تاب یا کرایا شیئر فو ت راجت کند

 ًاضَرَع انا انکل صاح 7 اس ()ًارص بت بکن ضرب لط یف: :تاخل

 ضورع شناس

 رو ارزان: شید کت

 ٠ اچ وہ :رکتاس قا نر لاتا ین ویزہ وا ت رت :شیرع لوار

 7۲ »تب قلاب
 ات س ںیہ ٌثعیَس لات ىلا لا ىر صاقلا رر رک نول وع نر ۱۳۹ 0

 ادا یتخ اما ضب ق یی نکلو سالا نب هزني اعاي ملا يَ ال هلن : لوفي ملَمَو هیلغ

 رکوع نو جم نشہ ایر نافع اع وت وم
 :انس ےہ دہ ےس ام ر وک ريال رگ وسر ےن شی: ایام رغ ےک اہک ی اھت رشا و س الا نیب و رمت شاتر یت



 نیصلاصلا ضاير ىلع مه ٠ نیبلاطلا نیعم

 بست ےک تافو یک العوام راک سیلاب رف بلس ےس ںولو ےک لوکس انا سن رط اوہ تراک

 ۔ے اے نا: ےگ یاب راورساٹپاوک وا اج گول ونگ یو نیت کل ات لا بج کک کن اب ےگ کار

 ٠ ( مو یرافب )ےگ ںی کہ ارگ ورود رد ےگ ںوہ ارگ دوق وو سیل ,ےگ یب دے خو ےگ ںیمت اج تپ

 وک کب تا ےناج ےتاھٹاےک ءالع اگے اج ایلا ھا مکمل تساق برقرکے ی مرہ کف رش ٹیم لا :حیارسشخذ

 تامولعم فوج ےک ںی اقشار پال ابا گول یش ینا: یک امر سی زادنا یک مادقوہ ےک یک اپ اجوہر یپازءالع

 لو ھا ںیہ تالا ی لک آ۔ ےک یی کدر گوکں ورسودرواےک ںوہوارمگی جید ون ےک سید یکن جس ےب وس یار
 برس اروا رکود نفس لام دهید« کتا حا لورشنروا ندیم زو«لوم ام

 .هتم هللا انذاعا۔ے ترورش یکے ارا فرط یک لاتا ںیم ت الام ییا ںیہ

 -“-“-2 اطر اء )علیم ٹی دح لا:هد اف

 ۔ے یئاج اک رت یو العےس جو یکن ال روا مک اند نت کروا لک

 ۱ بر تا( سب ض) قید ریزی عورت (ض) اعا : تی اشیا

 ہارگةلالضو هلال لص( ض) اوصف اید ی وف( ن) یتف اراق ءال( ن) ھتَ ۔اانب تسوون لإ
 ۱ . اب

 چو اشاد بام نا باک کرج :تیدس یت خح

 رنک ترا نر نالا نک درگ ن بادہ رت: ثیدح یئوار



 ها اير یل 1 کپ )113( ریہ سا : نیبلاطلا نیعم

 _ ہرکشر ی هللا دمج باک ۱

 . رکشلا بوجو باب

 ۱ ۱ ےہ ےک ۱ ناشی ساروا مکی ات

 .٠ 0۵۲ ةرقبلا ةروس) نژرفکت الو یلاورگشاز مكر ذأ يورك اق :ٰیلات هللا لا
 5 وس رود 27 وا : یار اشرااک اش لکا: جت

 (ے میھاربا ةروس) منزل مترك نی :ٰیلاعَت للا لاَ

 e) اربا٤روس لاگ ود نمودن ا کر گا 21 : بس یگدنوادقاشرا:ہمج رت

 ا ا :لیئارسا ینب ہروس) هِل دملا فیل هللا لاقَو

 ۔ںیہ نکا ےک لارڈ سیٹ تب سری دا رف: ےہ یگدنوادضداشا: ہجرت ۱

 (1۱ ۰ :سنوی روس) نیل بره ملا نآ شاد رخ : لا هلال

 ۱ 0 یوا بر ولی محل تاب رخ آن اردا: ےہ یگدواد ڈی اشیا: مج ت ۱

 > ی یک الا نآرہ تور ےب راج اید تراکت رنگ ات کر اب کرا تینا : یی سش
 تے لاک بناب اے اوہ م البدن سی ییا وت اتوہ تیک ل احاول اک ٭ ںی توہ کاپ ےک نانا

 لا قاغروا کلا ےہ اوہ رگ زنان بحاصم ایدہ لاری لات جا امر راترکرکذ وار روا

 ۶و یاو رف تعاطاروا ےہان الہکر کشی قاب یک اس نا زر دگر کل وار وا ترقخمب تر یک ۱

 شب تر اس لاک فکر کپ ےرکش

 ۱ نے فاظع قوا یر کور چ ںی کا شا `

 5 7 رفتم دوو ےن ملے یلفللا یہ پ
 عاقبت نی لس علی ییا علل جز رفیع (۱۳۹۳)

 رفت آوری ادم یر لب هلن قاتل کفر

 "(ملسم هاور) کٹا ثزغ :



 نیحلاصلا ضاير ىلع . (1) .نيبلاطلا نيعم

 ے دا برش پک عشا تا گم )تست رت: مو

 ھل نخل ملیت رج تیر ااھٹ اکل ایپ ےک دود رد کلا ےن ملی ہیلع نا یک پ آہ ےگ ےئ ال ےن ایپ دد

 ےس )ناو ارگ صا کپ آے اھٹاہلایپ اکب ارشپ رکا ترک

 ےک لس ر طف تام اکحا رت ات ےک سا لاک کوک کل اص اروارہش: کش سیم سجے ترطف نرد مالسا : جا رشتا

 ےک دود روا بار شپ میشل پ آت ارایگ ر رجقاو_ اگے کل قے ادذاگوہ مئاقرپ لی ترطفوج ںیم قباطم ںی

 مپ اکی گیگ مالس لا یلع برج تر اء ید کیپ تک ددد ےن ملی ہیلع لا لپ آے گے ٹپ ایپ
 ٠ے دانب ےب تلف سا ےہ تلک لب کیا اک لاتا حدود یر تردا ایک نہ کچن رپ وا یھب اے شا

 تیس یل شما | زجظفاع لا -

 ۱ ۱ ۱ ےہ تضاقتاذارم ےس ترطف: هتاف

 - یب تام تعلیم رطفلآ ایپ دام حدق نیب نج دارم تار لار یس هلل :تاخیل
 271 نابلا شی 87 تقرماخلا نمی بارش ملا . ۳

 ۱ ۃرامالا باتکم لک ثیدح مت

 -ںیہ ےک ر زگکتالاع ےک دع ل ادت ڈا شر درد رنج :تنیدع لوار

ee۱ ۱  
 مطا ره هلل دنعلاب هيف اب ال لاب ی رم لگ : تو هيلع هللا یلص هللا ِلْزمَر نعنعَو (۱۳۹۶)

 ۱ ۱ (ہریغو دوادوبا هاور نسح ثیدح) ۱

 اراذل پک یہ ےک کت یاد رس مریلا کا وسر دع ترا شر دری دلا ترضح: جر
 ۔ےہ اتوہ له ےاج ایکدت رشت اک اد ناز اف

 تب را تر کرب لاری امار کاپ مولا هالتیدم :جولوصشتت
 اک تاک لا مار ےہ شش ٹی دم یکرسود کیا: ںیہ اش سم طفل تکه اسامی ید« یا

 ۔ے رکا دشمن ےک یارو ت کا ار امر اپ



 ' نيخلاصلا ضایریلع تے . 1۵ تے نیبلاطلا نیعم
 ۱ جب ما حرام اتم سا فا
 ۱ 7 2 ۔ےانوہ لان ےس تر کادر عطا

 ے تاب مل اد فرا ا ید یس ےہ :تاخل
 ۳ ٠٦" ۲ 9 دان وانا

 ۱ ملا پتر :ٹیدع یر حت

 علت رد تر رح: ثیبدح گوار

 2 یت ۱ لاک _ کره تافد کیپ

 ا: ل ملتو وع لا یلص ہللا و ذی شر یتش یاو ۳۹

 ؟بیاوف هر مت: مع :نولوفیت ؟ٰیِدْبع دل مْ ہیک میله هل نک دلو تاک

 بر زر :یلا لی تا کدی: نقل ؟ییبع لا هام: «معن لر
 ۱ ۱ (نسح ثیدح لاقو یدمرتلا هاور) . محل َتْیَبُهْوُنَسَر ةنَجْلا یف

 تم رخ ملی شا یا لوکس ای دع اقرار یر حشا یوم یا نم کوا ترضح مر

 ائ و ےک رم ےن مقیم ےتام فتح لںوقتشرف کا دا اتو تور ۱

 شر قالب چو افتاب ںیہ ید باج ہد ؟ایل نرل ل کے لوپ ساک ےتامرف لات

 پمپ نوعجار هیل اناو هلل انا روا  فیرمآ یت ےن لوبنا کل یہ تیس د باوج ہد ؟اہکا یک

 کر" يملا ت ت اک او ا کم ج ےک سسر ید

 0 07-7 :حیرشت

 و2 ےہ اجرک کب ین فہ ت لات اپ آی شکم زآ اپ تبیصم کراتین ماسک اسیدی ۳

 O تت۹ لاتا پک

 . مهنم انلعجا مهللا «ے' * ِدْمْلا شی یب

 او مس شم مپ لات اس ا



 ` نیهلاصلا ضاير سلع 3 )116(. وج ۱  نیبلاطلا نیعم

 روا يک کلد هٍداّوف ھ۶ E اصب( ) ق ارم اتوم( ن )تام :تاخل

 _ےرارمانعڑہ نوعجاز هيلا اناو هللانا مجرا ۔ے ٹک ل# اک دی ادا لب ۱

 راووت الا باک کرم رتا نن: هر ایج 02

 ردع لات را نر یر شا یوم يا نب روا ترضخ : تی دیوار

 نع یر هللا نا :ملسَو هی هللا یلص هللا لوس لاَ : لاقهنع ىلا لا یعز سنا ْنَعَو ء۹ ٦٦

 (ملسم هاورر .اَهْيَلَع هُدَمْحََلةَمْرَشلا برشی رال هم ها / ای بلا

 تدبیر که یافتن شا لوس کل ےت رکن ایب نع ات را تر:

 فیت لاتا یھب یا ڈا ےس اتتپ تو اک لا تکفیر لاتا پس اے م یک تا یا وج ںیہ ے وہ یار

 ۱ ۲ (م) چت

 "ہہ 2 :حیرشت

 ے موی طب ۳ NON ()-ے ناماک وتی بود یک اتا ںی ودوام ٹی دحسن بد کی اروا

e ttلم ایوب ک یا تو حج اتر اب ۶ک ای لاک یف یف اپ کاک اھکاید  

 ۔ے پب اکی رنماضر کپ ر

 07 9 مک ن) لکا لاو ا هل اوہ شدہ ارے نیر .یضزت :تاخل

 ۔ای اپ ءاناھک اھک رم کیا ے نک رر شلا هلن فا ےس برش اپ یا ۱

 فیر مک : ثیدح
 دع لاش شا یر سا ترعح لوسرلا مداخ: یر ص یئوار



 : .نیحلاضلا ضایر یط 0 ٠٠ 07 >< ٠ نیبلاطلا نیعمآ

 سس هللا لوسر ىلع ةولصلا باتک
 نایک مپ پآ

 ٦ کیس ضعبو اهلضفو هيلع ةولصلاب رمالا باب
 "رم نم زر ی ىلع وب قو هل ن :ئلاعت هللا لا

 ۱ (۵۷ :بازحالا

 ۱ یا اس ال کن دخ زر هر بس س0 اشرااکی اتش: رت

 را امی مال بورد ات عرب 2 ہیلع ا کپ آ

 ۱ تہبےک ےن ڑپ فی را دم نشه اشک ام تیآسا :حیرشت

 تو ےب اچ انزال فیر شد رد یم ؟یھبے تان ےک ےنوہ یتا کیا ء ںیہ 2در ادای

 11 تا ہے

 ںیہ ںی
 تی وز عین نیو رغم ول ع وعز ۵

 5 (ملسم هاور» ارس به هللا ی ةٰولَص یلع ٰیلَص نم: لیمو
 ےک یل لا لوسر لوکس کو رم امت شر الان رگ ادب
 ۔ںیہ تا رن لزا ںی نوری سا یم ےن ری ےک سا یلاھت ٹا ورد تر م کیا رپ جب ٹکا ائ ےئوہ

 کل ترم ا ذات ہڑب فی شرد مہ ہیلع لپا آب کیا ید ا اک اہم تیب دع چ ارن

 زا کن امگا دا ںیہ رم لزان ستم
 7 ۔ے فوق رپ لاوحاروا تقوا« افشا

 ی اچ عیسی فک اک اترتا ےس ع ڑی دورو :ہصالغ

 ٰ ۔ے وم بیعت عاف

 بلد و اپ اس فر اس راج یلص یلص : :تاخل



 نیحلاصلا ضاير ىلع (118) ٠ | نيبلاطلا نیحم

 ا ھا ینا رظلو خولصا باوا ن یزذرتلا نرو مل یک ٹی دحز

 امی لات یر اعلا عبور گانا مت رض: “شی دم وار

 ال عاپ فرد يا پک آب رد دایز ےس بس یم تما

 یب ملا ی: لا سو هل هللا یلص هللا لْوُسَر نا نع ىلا هللا یو دوشم نا ِنَعَو ۱۳۹۸)

 ۰ ٠ (حیحص نسح ثیدح لاقو یذمرتلا هاور) . ةولَص یلع مرا همای مری

 ند ےک تمایق افرا نمد شا لا اوسر کس تیاور ےس نخ لات ٹا نو نشد جر

 ( یز رتا داور )۔چچیوددددایذ ےس بسی جج وب نند بیرت دای ےس بسے جج

 ی هک بروم فرش نی لا :حیی رشتا
 ےاج اھ ای ےس اج ایلن اک هلال آب ج نفت سس ںویک انلوہ یکن و سا کوبی رت پآن و ےک

 اوہ اد که اقش کپ دارم ےس بق 2 ساب دے اچاھڑپ فیر شور دپ پآ ی۸أ+0هھ

 7 1 و 7

 ۔انوہ بیرت “لوا ارم لات اپرا ُةٰولَص «یلص :تاشل

 ۱ ۱ _ ولسا باوا نیز رتا ننس: تی دع جت

 ۱ علت یورو رک ترت : شید یار

 بام انهاپ فلرشورد تکنو عج
 27 لس هلع لا یلص هللا لوس نا :ّلا لا نع لات للا سس نُب سر ْنَعَو (۱۳۹۹)
 و سس و اص ناف هی ةٰولّصلا نی یَلَع اوُڑیُکاف ةَعمجل موي ؛ مکیای ٍِلْصْنَا

 وای دان ضز وا عمر هللا ما ناف تین قلا ؟ کرا قو کی نالص رفت فی

 ۱ (دؤادوبا هاور)
 نون راپا اشا یا لون کی ےک ایم لاتا ی ان وا تره جرت
 تا ایک دور دار اہ ورکا کر ورد ےس تک ھج ند لا لیے ندای نرالا( تلیضف )لش اے ی



 - نیحلاصلا ضایز یلع ی MD تا .  نیبلاطلا نیعم

 : ۔ هد ملی اپ الا« NTA اشا کپ آ ا لوس ےک اس ایک تر: ےہ

 (روارربا)2(ےرک ویسا اچ مالل می اه کج اد مار نشز ےن تاش لنا ایام رف ؟ےگ ۳ ۱

 ےک کس یاس نایباکتلیشف که ڑپ فرود رد شی لاروا تی کن د ےک بلال ٹی دج :حیرشت

 ۱ توام نہا کال جا

 ۔ےہاتوہ ا

 برق روشن ايد نان لوس مد خ پیر رد نا

 کل کمد ایگایکل اور کاپ رو مول یک رہ اظب ۔انوہ ہربسوب أ تیلب ء تمرآ  تمرا دَقَو

 و اف اید ہے نکے یتا ےن هی ہیلعلا لیپ آ ےگ ںوہ ےک وہہدیسوب پدرام ؟اگےاج
 ام اس راز قمر ماجا ےک ملا لا

 لن غدار اےک ںودرم ام نہلاءے اج ارب سے لت یق اک لس تما مالمو صا مہ ای ایا تایح

 کسر فکر یت ور شس وصال فال ا کت رض

 ۱ . ۱ تی ام جو

 میل عمپلاجماج بد کی در اتے در یت مالک

 <2 برام اےس

 وہی ایا( ) ضرع ۇرا سب کی اه ترا :تاخل

 ۔ناناندب منت پید سج ےہ یم اس

Eیلامقلاو رص او 2 زلصلا یٹووادوبا ننس: تیب - 

 اہک لایت یر کک ام نب لا تر :ثی ده وار

 ٠ _.ومرولآګ اخالاو حب ن فیرشدرد

 یو ٹل فو سو عام لس هلن لاک لا لات ی ره نی نو (۱۳۰۰)
 .(نسح ثیدح لاق ار یدمرتلا ور. مه شید



 : نیحلاصلا ضایر یلع ٹن ۱ نیبلاطلا نیعم

 وا ان کان یکس یت ما: ئے ہیلع لپ آل ےہ تیادر ےس نع یلاھتر رد دات 2 مو -

 نت ۶ پل97۲

 ےہ تو کذب یتا ادافد کیاہے ہا راج اید مک ھ ڑپ فی "سک یل لا لپ آں یم الا تس دم : چچا رشت
 ںیہ اعد ے ےک تما شیت یے کت شا درب فیلم ےن ین یک: چیتر د ےس ت کے ی روات آے پا یدک

 7 الصوور ےس تب ا 0,3, امد ےل ےک نایک ےک یاسر ایا ےک تمماد وج واپ ںییک

 ۔ںیڑت اک اسلا

 تار "0ً صص ی۳ ام ما یخ ا لیپ آب جہان

 ے بجاوانعڑپ عفو کیا کی نکس لیوا ےہ یرورضانھڑپ دودد دتا ےک ما: ےک ملی ہلع لالا ا ارم رب لیدر

 ےس شیب عکس چوب ےن وس گرگ مم ناک ر لعل یلمپ آگ ول بل بتا راہ اہ ا

 اب اج ارگ ابا ے سنا ےہ تعب یکم نکی ےہ ربارب درد گدا ےہ لا

 : ۱ ےک : ات 67 ارم 0 اذبقرآ ایکس قبر ترش ترافیک فا مر

 سالو رد لب علف ارم رکو "تک رکذ ث اے تر ا انؤہدولآک ا نام غر :تاشہ

 ۱ ای

 برچا کادر ب اوبا کرب لا طس شید عت

 دع لان لا نر هر وبا ترضح : ی دع یئوار

 نام ندیم فریم
 ادْیع رب اْوُلَعْجَت ال :ہلمَر هيلع هللا یلص وللا لزٰسَر لاق لاق هنغ ىلا هللا سر نر ء۰ ار

 (جیحص انساب دؤادوبا هاورر . منك تی یی مکه نا ْیلَعاْوُلَصَو
 ردا نام هک یوق کرمی ۳ رفاشرا ےنرھل یب ہیلع یکم تیوب ها تر مر

 رب کا فک سایت گپ



 00۷۱۹ +011 ۰ نیبلاطلانیعم

 ہزار رو لپ یت )رازی ری توا دریک رق کر یکے مک کاپ تدع : حیرت
 ےک متی نام ںیہ ےتاج کمپ ےک رم ی تارا ےک لو لک آے ےہ لکت ر ورش

 گرا ہر تپ ددرد اےس مک افشا ےن ملی شا آ آ۔ے نومو تیکت اعرب
 نکس ںاہج ےہ

 نت تک عن E ارم ےک موش لپ آ :ودناف <

 فر سینی کو شال و 7۳ کت ایز کل وند تیم

 ا ای ی یا" الا لاحرلا دشت ال ارور کما پچ مر
 ۱ 0 سپاس تین آر روا کشم

 ۱ ازت( ن) عن نان ام ان( ن) لَعَجاْرَلَعْجَت ال :تاخل

 لا بانان کا 0 ام لاہی ےیل فوری اب نود گوگل یہ ےک ےئل ساری

 ہیوم ۃرایز کمان پرور نم ٹی

 متعال نر هر دبا تن: شیب دج گوار

 "۶ظ ۱ تی بام طی ہیلع ا کپ آ

 دو ی ملَسیِدَعَا ْن 0 ن هغ ىلا هلا یر عو ۱۰ ).
 (حیحص وانساب دؤادوبا هاورر . ٌمالسلاهْيَلَع د را یتع حر ىلع هللا ۱

 : E اراذل را فا لو یکں ےن رکن ایہ دع لایت شا را تر مڑ

 ۱ لوید باوج ماسک ا ٹرک تله جس ات دانا ذر یریمرپ نج یاھت دار گا ایپ مالمو ددرد

 سلطان پچ ایم درد مامور لا لپ آید آج کے ہہ مم کک ا ٹیم : جیا رشت
 ُٰ اروا یا پ آ لاو الب ہد ےہ مارو رگ سرا اوج نجس د کب اج ک

 ۱ نی رگ را لر آخ رود با انس رودوج نیٹ سد باوج

 ناشی بات کپ ی دعب یت "ھ۷۷ را یتخ جیغ د در



 نیحلاصلا ضایر ىلع ا Gd i نيبلاطلا نیعم

 بج ے نر قرفتس شنابر ہر پاشم لھ کاب در یکم ہیلع لا یک پاک لوق ےس نشا ایج ےہ اوہ ۱

 سطل ا ؟ےہ لایک یک کج ور ڈر رھپ: ات اجایکق فرط اک اوکپ آ اچ تاپ وک
 -ںیہ ةنس اچ ی اتا فرم تقی یک ہا ےہ ےس سم تابہاتیرء ںیم فلم ےک ےنال نامیارپ سا فرعص

 ار نوا ن) و رک وک( سا مس انس لت لس :تاشل ۱

 5 دوادریاویرب رتا نک 0 2

 ۱ هدم لالا یش رر دا تر >: شید گور

 ۱ لو اڈہ ےس باک ان ۱

 شنل لو هلع هللا یلص هللا لوس لاَ: لا عالی يلع نع )۰۳ ٣

 (نسح ثیذح لاقو یدمرتلا هاورر . يَلَعلَصُی مَق هع

 لا سم لا بارش اترا ےن مک لم یا لور کپ ےک ای ع لاتا زنه ۱

 ۹۹ ےک شدوردرپ جج تی زار

 اداس کے دوش ڈںپ +0 “+۳ یلعنا کپ آ + :حیرشت

 «ے للہ کت شادرب تنیروا تتش اوہ سین شوک مم ےنرکا ییا کب ج شل دارم الو
 'تایاورورعتم نوم اک رسا ےہ اتاچ یر ورضانهژبرورد تو اتے آکر امن بجا شا لپ آ

 ھج نقی سید بلاک کس ا ےن مہیا وا لپ آ اتہڑپ شور دو یر ےک لم ہرکت کراپ ماکپ آہ ےہایآ ا

 ا داع دراین اک آل
 ۱ - بوم لود ما دورد رشت اکو شا لکه

 ءاعد یلص ہر 08+0 9ٰ۶ 27 لب :تاخلا

 ۔انھڑپدوروانرک ٠

 ۱ اس وت را نس: ثییدح حت

 دعا تاشو 9 +0



 نیحلاصلا ضاير ىلع E OD 2 نیبلاطلا نیعم

 ۱ ہقیرط اک گام امو

 ۱ ملت زمین زکر لا نع ىلا هللا ی ي نباص ْنَعَو ۰ 2 7

 لا مس هل بیات للا یلص لا یل لو یلاعت لا جم مل هالص ی غیر
 ا و هر هل لاق ءا من هه لجع َملَسَر هلآ هل هْيَلَع یلاعت لا یلَصهللا لزسز

 عود جن مسوول دل یہ یی هی الو هناَْبُم هر دوخت دی

 ۱ . (یذمرتلاو دؤادوبا هاورر . عاش امب

 0 اے مو 0+, ار فن لار ری نا تربت
 ۱ افرا ےن ہیلع لا یلص لا لوس ارد مکی ہل ویلا ملک تر وا کنگ شل شاد ےن

 موج یش واس یم منایا نے روا یک اب ےس یارک وک ےس لہ لاڈ علا لپ آر کپ کی دلج ےن یر آں
 ست 7 ؟یشال ۸ اج کر کن ام ءاخ دی لات فا ےس( ےگ
 ۱ ۱ (یز ادوادوااور)- چسب

 ]۱ سو ی جن تر اھ دم اص یف رعد :حیارشت

 ےس چوک اذان رکا عد کوک بج ایف ےک مل دلتا کپ آے زاب دلج نہ ید ایا ذا ایم السددوردپ جشن
 ترا امد اچ وجد ےک لاک دورذ پھر ےس رک ای کب ر تپ ایپ ےس بس

 لر لورا اعدہد دہ شر دره او را ےس بیک م ےس ۳ بادآگیاتد(۱):هدب اف

 سو لوقرلج از داود ورد ںی و واکس مزه ات آس تور ئے تی

 ۱ ۱ قرن ایر ےک نخ زمان هر دم لا ےسدوردواھزوج ےہ نام رفع لات رگ

 سا یلدرم اعورپ دام انک چس یک ت نکس دمہ اجدیاددہشآنزادعب سام سارا )هر

 گلاس فرازی لر اپ اع( ن) عد :تاغضل
 را نداد بار نت يیھپڑ پ7 ران: تی 2

 ۔ںیہ اش لو لار لر ثریا ثیدح وار



 نیحلاصلا ضایر ےلع ©0 قوم تہ نیبلاطلا نیتم

 ؟ے تک هایم فل جل شرور نوک

 ٰیلاعت هللا یلص یبلا تل چرخ :لاق أنَ ىلاعت هللا نزاع و بلک رضئ۶ 0
 » زلف لاک ؟کیلع یلضف تك کیلع ملت تیک اتمیع دق اللا لوشز ای اف لس هلاز هيلع

 کرانه نجف یم کنار لآ یلغ تْیلَص ام محل لغو ۱ ۱

 يلع قفم) .“ ڈْیجُم ذبح کن مهار لآ یلع تکاب مگ ٍمحُم لآ یلعر محم ىلع
 ءےال فیرشتآ اے رام مل یا( را ثبات ۲

 را 22 ات پا |, ںیم الس برس مولا او عشاق که مراح ںی ا ہللا لورا ایک عزم

 مولا یکم پ دعب ےک )برطرف ملیت لپ آ ؟ںیھڑپ طط ورد مور
 پارکت لآ کن روا مولا رگ رت ام فلزات تمراللا ا ایا رک ڈی یک اربادوردد ےن

 لزا ت کرب ارس نچ ےس اد یک دب ےس ا فیر تپ کش ہر کمال تر اف زا تھر ۱
 آملی اب تر ا فلان تکرب ےن پ آکے کپ یکن ارد ارپ مو ہل ہیلع فلا گراف
 ۱ لس او رز« ساد فی راپ کک ےن

 ملل فیگ اتمع قرار کی الص ردا مالسپ مل1 یلع لا لپ آس یم تیم :حیفسشن
 ے ےک ناروا میم ہیلع لا یک ارج ۔ے یبنلا اھیا کیلع ملل مادام کیلغ
 شو تمرخر ضاح ےئل سا ؟ںیھڑ ددردا رکک آل ای اوہ مک ڑی ددرد لب جرج اتباع اف
 ۱ ۔ایامرفاک کت ارادو دیے مو علا لپ آ ت کی یلصُن فلک ا ایک

 - بس لوک اربادودد تلیضودای حس بس نی لقمہ تایادر ےس لورم: فلم السر وادورد
 کاکی اربادورد ممتاز اف یوم انے اچ ہک یہ سا 0-9 2 7
 _ےہ لا یک اربادورد سیم زامن فا الادنکر گن نج ےک لاوقا ناا۔ ےہ اج

 ایم :/ںیرت(ی)ةیع مح ْيِمَ خ ایر تکریم کا کراب- ال فیت( ن) جو ::تاغل <

 ۱ اتوار“

 - عو اب رس رد شیب 4



 نیحلاصلا ضاير ىلع ۱ اے ۰ )125( ۱ ۱ ۳ نیبلأطلا نیعم

 ےک یک 3 علاوه نی بھکر ولا تر: ی ده گوار

 و یل لات یلص لا لوس اتاق :لاق عین یو قفل دست یبآ عو(۱۳۰ )
 ۱ "نقال رت وتس نی نقی نت یی یه یخو معز

  ..یتع لس هلآ لو هیلعیلغت هل یلَص هللا لوس تکسق ؟کیلع یلضت تیکق الا لوس ای ,کیلع

 ِدمَحُم ىل لص مهلا” او رقم هلاو هيلع ىلاعت هللا یلص ول لوس لاق عقل له اتم

 یلع تک اب امک محم لآ ئل د دمحم ىلع کیر مهار یل تی مک محم لآ یلعز

 ۱ ۱ _ ملسم هاور .متملَع دام مالسلاو “ ڈْيِجُم دیوح کن ميهار

 سال فیت دام مو ا و ےس چر
 را یم نر شہ ترے مو آوریل عا یک پ آب ےھت ےس وہ ہٹ سیم ی کک یادت لا یش ہدایت برم تر <

 دورد یک مک ہلآد یلع لا کپ 1م اد اک ید درد پآل یم آے ن یلاھت ٹا! لا لوسر ای ایک اوس دع یلاوت

 و او یم ا یلپپ آے ںوہنا کک ےگ ےن رکا قم کی ٹپ ر شما مک آو لمراسل لوسر ؟ ںی
 دق نا یلعو دمحم یلع لول یر ایام رف ےس موو ہیلع یر لوس کپ اتوم ت یایک

 اک مار یلع تکاب اگ دف ٍِلآ یلعز دمحم یلع کر اتر حر ىلع تیل
 کاپ کاو وعدے سا ؟ںییعڑپدورداوک؟ یھ ددرد ری پے مکانی :جیوشت
 یرلب باج ےن مو ہل ہیلع یلص آ۔ ںوہ ےناد ےن اج ےک ہقفروا تیره«, شر ےس مکمل اودوہ

 کردی را ادا ییا مستی تال رر ییا ۱
 7 ۔ے تاپ وااو ٢ لادرپ

 تھى توسل رس E ام لاس مه انینمت یتخ
 ۱ ۔ایامرفاک نھ ڑپ پت اراذورد ےن مدیا پ دعب ےک ومان یخ لا چ ات ین ۱

 زرا نیت امت اظ ارم «(ن) رم اےس( ) ًاسْولُج سلب کیت سل : :تاخل

 رنک

 نسل رک



 نيحلاصلا ضایر ىلع " 280 ےہ ےہ نيبلاطلا نيعم

 ۱ عی الا یر یر ر پلار نب تروح ولا رمح: دخ گوار.

 مالسلایلع یک اریاوور ورق

 ؛کیلع ْیلَصُت تیکق اللا لوس یا : لاک هن یلاعت لا ی والا مح یی نع( ۳۰

 دمحُم ىلع کر ميهار یل تی امک ہییرذَو هجا یلعو دمحم یلع لص مه لر لاق
 ہیلع قفنم .“ ديم ةّيمَح کنار یلع تکاب امگ هد هجا یل
 ۱ رویش پام ١لا وسر اپ ایکش یا کل ے رک ادر دع ل ترا شد عاملی تر تصح :ھت

 ٰیلعَ دم یل لص هل کام ڈی راز ایام رف مدیا لپ آ ؟ ںی ورد رطع کپ مل

 یلع تکاب مک یر هجا یلعو دمحم یلع کیر مهار یلع یلص مگ هد ہچاوڑ
 هيلع قفتم .

 ۱ اب ی ک را ےک تیصوصخ اک ایر زو ناو زا الا ثییدح :حیرشت

 لاو ارم عاد ذا اپ گماں لاش یم لر زیپ رب کل افسر ںیہ لا
 : سوار 0ن

 یگ سس یھ تھر 2: ای11 لکه یا لپ آ ۱

 ءاھکروک 44 تقد کیک ےن مل ہیلع ٹا لپ آنی شتر یز ےل اءے تزاہا یکے کر لای 4 تنو کی لیٹ مالعا ۰
 0 سی سار رگ اول اما چ نات زا ا یکے رکی ئاخکب لپ لاک ے تیوضپ یب
 . ۔ے مج نیت امت شب ماند
 فا صد ڈی ٠ے نایک ایل کت دم ام ٹیدع الامر

 دج یی کن حر

 ۱ 7 ۔ے

 مم 9-4 لایک ها: :تامتل

 راو مور ویرایش یلع جو باب مل وان یی دعا الا :ثیب دم 7

 ۔ امس نیب نر ارکان لس کن لا دع اخبار رعایت تر : ید گوار

 اوہ لر یارک 11:15 تند تار یدتفبرآ ملسو هلآ و هيلع هللا یلص یبنلا ىلع ةولصلا باتک هلل دمحلا



 ۱ نیخلاصلا ضایر یلع 7 ۰ 77 . ٠ . . نیبلاطلا نیعم

 راکذالا باتک
 ۱ هيلع ثحلاو رک دلا لضف باب

 نایک سدان اروا تیلضف کر کز

 ۳۵ هک رب لا رک : : لات هلال

 ۔ے کبدی ےہ یاد شرا اش لتا: ہجرت

 09۷ :ةرقبل ةروس) . مم ذأ یورک دا :یلاعت هللا لاَ

 ا کل ور ای توپ نرم: یار کاخ لار

 ار لاصار زد LEL امرت کیت یف کن رک :یلت للا لاو

 .(۲۰۵ :فارعال ةروس» . نا َنَم نت

 رکا داران روا بیا شر اخراج

 ۔ے ںیم نیاز ام تماشا ےہ

 ۱۰ :ةعمجلا ةروس) نور معارك هللا هورگاو:یلغت هل اف

 ۱ ِِ اتوہر لو ترازو: ےہ یارک شیر اک اش لٹا: ہجرت

 ۳ تر را یکن ای تلف تام :مالک ہنصالخ
 شش ریه ںی ای فل اہ تاب کما لی 16 شی ی ام
 ی ۔ ومات کت کاک

 رک که سو 0 شاکی یر

 جاوا ۱

 يا ترک زر ولا

 ےہ ۔ بینش نسل ؤأ :ٰیلاعَتُهللا لا

 و :بازحالا ةروس) ا هرم "



 نیحلاصلا ضایر ىلع 20(0 نيبلاطلانيعم
 ےن کور خت مک کم ل وتی اے لاتا شرک ن السر وا ناملسم کیں ےب : ے ی ارگ اش رآاکے اش لٹا: ہجرت

 ٠ ار تب ما ترفغم ےن اترا ئل ےک بس ا تراس رو ایروادرم اد

 ۲ ش ۔ورکوراپے تزشکرکی انا

 ۳۱۰٣٣ :بازحالا ةروس) ابر ی ری ارك هللا کا اودمآ یا ای :یلات هللا لا

 یک کس ماش داور اپ ےس ترک بوق ات شا م اولاد عئامیباےا: ےہ یارک اشرا اک اش لشرڈیا: ہجرت

 ۱ کی ری تے تے ےس

 چپر

 و نانا )4 "+۶ چود نان: هدا

 تار ناال 2 نانا نورنچ گاہ یر یکے ٹیپ ےناھکال ال ںیہ یو یر

 رگا۔رکذاکک اهدا سر ون ےن لخت یا زف یک اروا ےہ یب ے ولوج زچ تقی در یکن لاسنا طیب

 تار دیک یاد روا فون کشوری ےس نامیاودنبودذن اگے د لرز یک ارگ اهر

 ۔ےہ ںیم اکر کٹ جہ ےس سا لول« ےتاو کرک اکی اتا ہد ںیہ ےن او رک عیب

 کام شو زارت روا رپ نا لک ود

 لو لار بعلت هل یلص ہللا لوس لاق : لا هن یلاعت لار ةَرْبرُه یبا نَعَو (۱۳۰۸)

 ناخب ومحب 4 هللا ن نایب" : نل لا ىلإ نار هال یف نا هال یلع نفی اتمی

 هيلع قفتم) . “مْیِظَعْلا ۾ هللا

 "و 7 رفاشرا ےک و یلع شا ساب وسر کں ےترکت یاددنع حاد هر لا تر ہجرت

 لب "میل و هللا ئاَحْبُس هدمحب و و هل ناخش” ود ںیہ بیا« یر شونا ںی

 ت اک اا ن زر فی OE سفیر اب ےن راف ماا ٹی عیب :جیا رشت

 ٠ ۔ایکن السر ےل ساءاگےۓ اچ سم تنج ود ےگ ںوہ زو لا اےک سخی اگے اجایکن زووکل امعاےک نانا

 ۱ ۱ ٴ ےہ لیپ اعاواےرکرکداکی لات

 اک ن ا ںیہ ےس لیس ا عا ذا انکے س اہ لار ال ول ضزواےہ راھتتا ١ت یخ یب لانا ےہ ر نیر



 ا شاتر شم 0۵ص تردد نيبلاطلا نیعم

 . 2 اف تارضشترک_سداقپ EN TET ا؟اگے اج ایک یکن زو

 ۱ ید ت رویا لاک یہ ےتامرف رار ےہ ات اج اکو اھت! سی نت نیم اج ٤ک (نزو)ےن ت فک ہد کس یہ

 لا زس اک مکر کنز بجا جج ین کوہ نزواک اروا گاج

 ۱ ۱ ا ومل ن ژواک

 نفی - ê ںی عن[ لک 07 نانی :تاضل

 .موک بای« هل یراق نا نوشل ةنسلا کلا ناس - نا نوح ناز

 ۱ 2ڑ ٠ تاک وزارت نازی اوہ زوے آے

 روس اونا کا کد ٹی 6 2

 ۱ مع ادا کاتر ٹی رم وار

 ۱ جر پے تاک ما

 لا مز روز واک یا ٰیلع ران لوز نک :لا نع ىلا هللا یو نو (۱۳۰۹)

 (ملسم هاوو) سمشلا هيلع ثعلط اب یل بعا “بأ هل لا هر رب محل هللا یاب”

 وللا اش اطراف کیا ل ومر کں ےت کت در لات ترا تیر جت.
 ۔ےاتو جی اسد مم نا دز ےریمانعڑپ “ربا لار هللا از 4 الو هلل محل

 حر تلکس ی کلات نا نا اک ت يضف کت الزهرا شا خیس : ید شا
 + بودی سنا داستان ےک تامی :یارفاشرا ےن میش کپ آ۔ ےہ نا
 ۱ بت تای بہ اک وصی نت دز رم ںی ےن یم الاما ت قالا

 ۱ قو تستر یک ےک ا ےن ترا حب تب انس ےن

 _اتفنءنوہ ولط اعوط (ن) تل ۔نوہ بیک لیفت ا فا رر نک ملا :تااغیل

 ۱ كاج ناو ہن اوک او بان تیم رخ

 زع اترا کرو رب ولا ت رقت: ثیب دج گوار



 نیهلاصلا ضایر یلع ٠ ٠٠ ٠۳٠٠-٠ (130) ' نیبلاطلا نیعم

 ءاعد یک راظوفتےس ناطیش

 ٠ هل هو هللا ال ال لاق نم : لاف لس هاو هيلع یلاعت هللا یلص وللا لو ا لعَر ۰۱ 5

 عو و یل ہہ وس

 قم اكن ل لرز زکر ك بدعی زند ا

 هيلع قفتم ۔ رخبا دیر لب ثناک نا هال تح :ۃرَم

 ON دن اھ ۱

 _ یر( ری ءیش لک ٰیلع وه ملا هلو کلا هل هل کیر ال هدر هللا الو لو لر ارس

 بسا دا اگه ار اب ریتم لام امان ک ساروا ےس اتل ا واک رگزا ز کس ںوصاام

 نان کرک وع یکم ےھت سازو اض قرن کر ۱
 هللا ناک رابوس یم ند کیا ےن سیشن اردو ےک اقا کت 9 ا

 و - لود لو ارب ےک گام گردن وچ و ےتاجوہ فاعم انکم اےک سااھڑپ “ شکیب و ِیْمَحِبَو

 ٴ روا ںیہ تاج ی ایکس یم لام ےک یارک زب تام گیر جرم یک اوج کے یک موج کالا ٹی دع :حیرشت

 ۔ےہ ا اج ایپ ا واز لا لو روا ںیہ ےتاج ےک فاو اوس

 رت ںیہ داده ےہ نوجانگد ور اف

 ییا ےس کال ی ایچ ات ےنرکا اپ ددعاک 1007ب اڈیکں یہ ےس 07

 بازو ار “ںیہ تھا یز ےل ےک او اگے موب تام ۷ رپ ںیم سک

 ۱ وفا

 ۱ ی 7 رج( کامل 7-00 8 باقر. اعریس الع لدغ ل ْلذع :تاخل

 رے لای ولا ج کام دز انک نام( ن ) تخم ناما تشافح

 یہ رتلاو اع لاد رک لا باب ن مک و تار فیر اناج: ٹی دحز



 نیما ضار ىلع تے ہت وت > نیبلاطلا نیعم

 ۔ںی شب فیر تار ایا لا یی رت ث ید یا

 ےک اتم رب ۳ با واک نرکدازآم الخ بر اچ
 ۱ نا ملسَوهلا هلع ٰیلاقت لا ٠ى يلا عن لا ی رانا بز نان ۴۱ ۲

 ارم رشع “رٹ ی لک یلع وه دل هلو کلاه هل کنرف ال ةتخَ هللا ل لا هلِا ال” لا ْنَم

 ,Ee ہیلع وفا لباس لو نی سن هیأت نمک ناگ
 شد تک 1 ھ5 شح

 لابدزتام "ر فیش لک یلع رم ڈْنَعْلا هو کما هل کیر ال هدر هللا الا هلال راب ید ےن

 ۱ ۱ هاو قفتم ۔ایراز آو ومالفزاچ ےس سید وا یکم العلا يلع لی اا رح یارک ایج

 رازآے لی e صد زبرم لڈ تامی ید آو” کے دو موس الاب شیره :حیلرشت

 ۱ بز اکتہاشواپردادیح تکی اتا لم تام نا اگل باوا اکے ترک

 فری من ازآمالخ تیت شش تیاہن نے لشکر وی لیِعاَمُسُا دلو نیت

 ب ادایز تہ ےس نھ ذب ےک تیام لا اعرب ےس ےک تلف فر شرور 7 "2030 ارح
a REG 

 نیما چا الف سفت سا - وارا( )ا قق از ہے لین افاغا قَعأ :تافن

 ااا اورا دلو هدر « دو

 ۱ گم لاو را و تاوان الا : :ثع دح

 "ياما ی لر نار از سل شدت سل يا رم ٹیدح وار

 رکا یکم ات کیا ںی نا کی نر ےک ترک میش ںی رمش ےس بقا مد
 او یک لونحار ارم کن اوج تداہش یکن ا نارود کس لوبننا)طتط جر ص اھ ںیم اہچ رٹ ےہ د ی اش یش تاو رن

 بس
 مالک وید ای ز ےس بسا



 : نیملاصلا ضایر یلع . a ` نيبلاطلانيعم

 هلآ : لس ها يلع ٰیلاعت هللا یّلَ هل لْوُمَر یل لاق : لاق نع ىلا هللا یر یبا نعو ۱۳۱۲ ١(

 ملسم هاور . * دم هللا قاب" لا یو مالگلا بن ؟ هللا یل مالک باب کیا

 ترا یا ےک ترکی ارام لو زا لا ل وسر ےک کک ںیہ ے رکن اییدع احتار ولا تب حجزت

 ۔ںیہ “محبو هللا ناَحْبْس”ت بو دایز ےس بسر اختر ؟ےہ بورود یز ےس بسوکی اھت ئاوج واچ

 مع ےہ سرا

 ے “میُمكکيَو 4 هللا نه ماکو ری دز اپ لات کے پرو مولعمےس فیرش نم :حورضشق

 دل ندو ساتو

 ۔ے لان بس... ار نت لک اوہ موس تیلور هرات

 لوک نا تقی نیا 7 م رب ےہ وہ مولعم نو کت اکے رود یش تایاور چپ

 وج تقو سج ئل ےک یے مک بیر له آه ےس ر ابتا ےک تافواروا اوت اضافی« نفرات

 تن ٹر جس شش رر ۱

 ارگ تام

 دا ار مال رن لت مس مالک یدک لنا با: تب عسل

EG۱ قم تامل بت قوس  
 تی وواس تہی ھر شے بقاےک مالس 1ل اھتبدنج مان لیکن عاری ترضخ: ی رص یار

 و اانا اذ کک ا

 اس هنانج زان کن اے تع لات

 جا “هلل دُمَحْلاَو هللا قاب"

 اع ٰیلاَعت هللا یلَص دلل لوس اف لا هیت سر یرعْشلَا کلام ییا نو( 27

 نام نالمت افت نکا هللا ناو دار ہل دمت ول هلو نامنوآ رطش ره :ملَمَو

 ۱ ملسم ةاور .ِضُرَلاَو ِتوٰمُسلا

 تمت ترابط: ایرف ےن لیول یم لش لری اقشا ین رمش دک ام ولا ترج: جر

 مرگ نم زروا ںوناسآی ید دما هل ناَحْبُسرواےاتیدرججوو زا( با اک ۳ ڈمحلارواے نامی

51 
 لاَ هی

7 



 نیهلاصلا ضایردط ہیر ۰... نیبلاطنا نیعم

 تہ ست ( مس وار).ںیہ ےس ورکر

 شا طه نایاب فر کار تیکت س الاب ٹی دم :جیلرشتن

 ےک وضو نو اوہ یلایااھد آی گز زی ءوش وے نایاب دا |مزامتلابی ے نامی ملل تام رت ارح

 نگر ناب تراهط اگوہ قم کل اول امر ےس نا کل بافت ارض نکی یکم تار

 ۱ نیب اَمُهالمَتْؤَأ نا الت نی ار ا یک کک ارس دارد سک اتا

 یک اروا تضفس یک رکو لشگر« ےس روک الخ یکن ایمرد ےک نا آد نش ام ضرار توما
 ۱ ۱ (ے افالم قلم لس تام لات نایباک تر لایا ےب

 مک فر الم ام فرط زج: فن ر اولا (کب Df ن ززپُکنآ : ت اا

 رو فجر: یر

 جم دک اد کر3 دا کفش ے ےس شرا لر آر شم رع یوار

 ے٤ کت سایز یکن ا یی

 ۱ ۱ تان درو کا

 یلذتدللا یلص وللا لو لب أ اجاق هلع ىلا هللا یر صاقو یا نب دفَس قَعَو ١( )ر

 رگ ٹا لل کیف خو EE هلا * لف” لاق قامت نمل : لاک سر هری

 الو :لاق لاق “يكل ريزا وللا ا از لو لوح الو نیا بر وللا ؤاعْشَو یک دنا

 (ملسم هاور» .ییلزراَ ینیفاز یینخزاز یی هل : لاق ؟یلامخ یر
 مور شا لس( رب | شد ساتو نیم ترف ہت

 ابرو ےن مع ریل لیپ آہ ںورکاھڑب شوک ج کو لک ایا ہکایکل تو وا اوہ ضاح یم تمرض

 نا بر للا نحو ریه دلو رگ اهل کن خو ها الإ هلو اور
 17-۰ اک اےس الی کاج ےک سا اوست رک )میکلا ریزغلاهللب الأ فالو لوح الو

 5 اع مات )نا املا بروج ے کس یلاھت نا یا ےک رواج ٹی رد ایز تیب ے ےک ات شاردا ےس اڑ ےس بس



 ` نيهلاصلا ضاير سلق 5 030 ' ١ نیبلاطلا نيعم

PNET Eالاو نوت دا تسدرب اب وج ےک یی ایت لا لا ے اوم ا  

 ےن مل ہلآد ہیلع لا لپ آ ؟ گو یکے ےس ر ںیہ (اتو ) ےک راگدرورپ سر تایم یک سارا سا ےہ

 ءےئام ر ھ رام ف ترففم ان مار "ییگژزاژ ینیفاز یینحراَر یر ملا ی را

 ۱ ) ادر( ا اطمن زر ےک

 E e :لآریلعشا لپ آیو یت لابی کا :جییرشتف

 ٠تحر قید کل اء ترففم لی مرور یک ء یک اڑ اعددروک ےس لیول آر یلع نا کپ آ ۲ ول وک امد سیم ےس نشے الن

 دا نیا انہ ی وا ساب ےس کاپ شا یش لاحرہ کانال امر ےس لاو اکی ارق م قزددوا تیپ ۰ 7

 فرط کی دکن دوا یب اب اہ رکا یم اتو حاوی اس نیک ریمل قام

 یوم لوقرلب ی اء اھ دایگوہ کز های یت سم اعم تاب وک ا یمن

 یا ® اجر نی نام( لص نیل ید ناب امید نرخ :تاخل

 تاک قت )قوا

 "اعلا لاب نم تی عز حت ۲

 و آش ممبر 070 9۶

 ران ےک مالا ۔ںیہ کیت سل هر شک او لو بکس یب نا نار اہےت ر الاس روا راهم ےڑبء ںی

 ۔ےھت ےس اہ ڈرا نک نار اھت پ آل شی تک اھ ردا بیاتی ےن ۱

 اد "٭ ۳ لا هنَع ٰیلاَعَتُهّللا یر اَنت نَعَو(1۳۱۵)

 تر سر کتبر 1۱۳ :لاق اطلک رففتشأ هنولص نم فرضتا
 رفتم 0 لْرُقَت: لاق ؟رافغیسلا فک : بیل ور ذأ فر نسزال لبق “مارا ۱ ی

 5 (ملسم هاور) . هللا

 اس بج کات لو آو لعل شا لور کں پے رک ادر دع لافتا یش نایت رت

 ای تکاب ء ماسلا کنم ماسلا تنآ ملا "رعب ےک اء تڑپ رانختساراپ نی پت زی مال سز میل و

 ORE ایک وپ طاکے  پرافغتسا لا گا ول ےس از واروا ےس 1 مارک الو لالَجْلاد



 نانا ضار یلع 060 : ي . نیبلاطلا نیعم

 رب یھ ي رخ هو لزا روت لا رفتم ور لآر يلشا

 تیر تب رژيم لار کم ان ایمیل ازانزارسب :حیی رشت
 را ل لما لآ 1 زاقزادعب ٣رط یا ےہ یک آت لیشنودایز تیر افشا حر سید ۱

 ۱ ۱ ۔ےہ اپ روہ مو یگ ےہ ٹی ع لآ ےیکا زت لوم کر اک ڑپ

 و او, سٹ اج ٹپ سجن لب ےک نرخ نار سنو ےک نفت کلی سا + الع:هدن اف

 ۱ تا را یم دعب الو

 ۱ ھنس فن ار جگر سرت یل یامان ات حد نور ا

 صف لب ںیہ 1 ناےھت ےت رکن کلا ءاعد یک افشا بر زبون تیم

 . یوم یھت ہن ءاعد ی دارنا

 : تک رسما او اں نہ کف مالکصالف

 ۱ ارگ رخ بلطع(لاعقتس) فش زایمان (لاقا) ف صا :تاشل

 ۱ جلصارمبرگزلاب ات باہ صا عود مک 8:تیس نر

 ۱ ہنع یل اھت نا ین ناب وف ت رح : ی دح یوار ۱

 اف شم امن کور نوع کا طع لایت

 ناگ :ملسو لا ہیلع لات هللا یلص هللا شر نأ ةن لاقت هل ی بش ن رم نعو ۱۳۱ )

 لک یلع وْفَو محل ةنعل هلو کلم کن ال ۂةخَ لر 3۳ ل ملو بالش نی عرق

 يلع قفتم) .“ڈَجْلا کنی ڈَجْلا 5 عقیل تنم امل یار تیغ ام عام ال ملا “ريق دق ءىش

 ۔ ےل ےک ورا ےس زاغ بج مک لا یل شا لر تا فرم لانتشار عش ور رم مر

 اَمِل عنام ال هل "یی قوی لک ىل هو دم هلو کلم هل هل کیر ال دحر هللا هر لر آے

 رکا ال دوبل هوم لوک تک شا) “گلا کنم لا منی الو تنم ام یطعم الو تّیطغَأ

 متر یب سیم یی تک مات« فرش



 نیحلاصلا ضایر ىلع. . نو __ | نيبلاطلا نیعم
 یک اور گم کرت روا شاهد نوک ا ید کور پ آے روا سینا او ےک وات رفاطع ےص پہلا ے ا

 ۱ ۱ ۱ ہیلع نف ے یتا پہر یر

 لءالم انچ ۔ ںیہ دا ارت وہ سین شوری ادارے ِتالّصلا ْنِم غرق اگ لم ترس یا :حییرسشنت

 عل تالو هل ایا ول زتضسروااگےۓ اہ ایکر شر امر کر عب ےک ییا فو ں وہ ترک( شکر قلا ریپ کچ قرق

 نم عرف اذا لب تام رے او ی ریکلامی هنسلا ریخات ہرکیو' کین تارام اچ ص ام ادا

 لو کابل آد يلع شا لپ کف و ةع ی الر سلا یف ع رشي ءاشعلاو برثملاو رهظلا ٠

 در آن ی ہم ساروا ںیہ ازاد ںیہ لوقت ہت و زن

 ٠ بجای

 «یرگوت شوخ جلا نر طبی یا یر عم فر عنام :تاخلل

 : رش نو

 الا نان را یا ثیدعا 02

 ۱ 9ص0 ٹی دعائوار ۱

 ںی یے ےک یلاھت لا فرص ٹن ا
 لإ ماس عج ٍةولص لک رب: َلْرُقَی ناک عن یلات هل جو را لا عن 0۱۳۱۵ ۱

 ولا ا ةو الر لوح ال نقی لک یلع وَر دملا هلو کلا لال کیش ال هخز هل ل

 رگ زو تل نیم ہللا لب 7 ءْنَسَحْلا مال هل و للا هَ هما هل هی ال بت هلو هللا ال ةلإ

 له: : َمَلَسَو هاو هيلع ٰیلاقت هللا یلص هللا لوس ناگ کو نع یلاعت للا یضَر ریل نبا لا نرالا

 |. ملسم اور تک واولَص لک رب نهب
 هلال, ے رکا اعز دعب ےک ےن رپ مالسےک زانو کے تاوان یشن بز بارلار پقت رح درج

 ءور راو ے ہا )ی “ ریدق یش لک یلع هر ةمحْلا هلو کلا هل کرک ال 4و هللا الا

 ے اچ ےس ام ۔ے داق ہڑ چرم ہدروا ںیہ شر اما ےک یا ےہ کک ئل یک اسکی رش وک اچ الی د
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 TTT جم کوک یتا یے ارگ تک کلر
 ۱ ےترمکس فل اغوکن ید یکے ےک ام نیو وکو و العمل ےس شیر تی ا ئل ےک یک ا ےب لاکو لات ۱

 مود ریا ی لور ںیہ ےایرفنع لت شا ی رز نما ڈار ترحب کد ںویکدنپ:ےرفاک اچ ںیہ

 .(مسماور)۔ سا امڑہوکےک ےن او هل ل ڈا لإ الرب ےس زار

 070+0 رطو: یم عا کان عده Jê الاب ٹی دح :جیڑرشت

 شارف لکن ٢٦ے دود ہر مودالع لا: لوت ل تی رو یکم توب روا ہد دب رتپاکل وسر ےک یار وارا تی رل

 ۔ےہ تعرب ہد لیتو ایلیا کیا ءےاتاجاھجڑپ دو یک اچ رش گنوا مالسو الصرحب ےک

 هتک کن ازت طب ی رطوبت عد هر

 ی فک و تشہد اپا اےس لور 7

۳ 
 ہے

 و ل رف هرس تر ایچ اےک رب :تاشن
 دا ناز ۶ 5 7٥ ئے تم

 تا3 شزادناد ارداہب ےس فسی نت مک تو ےنپا اتا اھت ا ین بز نباتی :تیبدح گوار

 نان ام یا شال پآ یتیم تردد پا ےن ےھت ےک
 لاری فسا

 1 9 ۱ تگ ورادلاب

 ل ادت یلص هلا لو یریهم زن آن یر لنز ء۱۴۱۸
 تک نزن لنگ مقوا یل تارک رولا لأ بك زل: لر هو

 هب نوک رذت ايش مُكُمَلَُأ الآ َلَقَف ْنُْقلصََو َنْردِماَجْيَر َنْوُرمَتْمََو نوچ : لاما نم لْضف مه موس

 ای یا: من ام نفی عنص نم الإ مکتب لا دعا نزگی الو مگ نت نشین مکس نم
 ْنَع یٍارلا جلا و وبا لاق ء التو الت ةولَص لک تلخ نورك هزلمختو نزن لا نوش ۱



 _ نيحلاصلا ضایر ىلع تی موم . . . نیبلاطلا نیعم

 له دمو هللا تابش: لی لا : ]تر یلدقاللا یز رر ا

 ۱ - هيلع قفتم» . نالو الت هلک نهم ن نوحي یتخ رکا

 الف مسو هلآ ہیلع لات هللا یل ہللا لو ىلأ برجام ءار عرق هیاوریف مل دار
 ها ٤0 ؟لم اول ء اف ام اونا لأ اوضح وس

 “اسي ْنَم يتوب هلل الف کل”

 2 املا ره ر ةلْلا ناشر ِلاڈلا جب أد عج ول

 ےک دہ لآد یبلع ای "ھ۶ 0 ر

 روا ںیہ حراج درک ےل گارا لام یت یاد شی دا تاچ رد دئ ب کا یک ندا ورا

 یاد اہچ روا ںیہ ےک کورو ںیہ ترک کک رد کاک: تلیشخیکں الا 2 ےک نا ناک که طی رام

 ےک ناب کل والت زا اسمش کیا واشر ےن مو فا لر ںیم ےت کی ت ار روا ںیم ےک

 ہللا لس کبک یک رکے رک ہیچ توج یورو لا بس تدا اج < آے ںولاورعبرداو ار

 نا ها ربا هل هلل دما وللا ناجی( ۳۳) سس کافر ایا رظاشرا( ےک دال رورض)

 شچ ےہ و یے لے د اتش شے ک

 سارق سیم ےس لئ نیک لاھ .ےک ټاکی ربا هللا لل ما ہللا ام ایام رفت ایمی کل اوس

rrr)( مل اف )۔ےئاچ دہ راہ  
 رگ هک تھوک او ی طا لود مدد یر انار لدایذ شاتیاد ییا کر لسم
 7 وی لالیگا شیت زرا ےن وا الا ا

 ےرما 0007 ایا فداشرا ےن

 اره ت E تو 2 اک تر ر اظ ے فلرش تب دع : خوار ا
 رای(۳۳) هللا اس لے ات شم کمر یاس لی راہ ٣ ۳۴٣۳ )ج

 رکا امر« تیاخ ار ون تہ سد 1 لاواز( ۳ ) هلل محل

 ۱ ۱ -ے تلیشف میانه
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 )تم e ںیہ چک لاد دی زب کک رثد ہرومد :تیاخیل

 ۰ و ۱ انا او بک او« اج فیظ (ن) تلح

 ۱ 2 ۰ رسا بانس ناز بات رانج: تیس دع

 عی لاقرڈلا شهر دلا تر: ٹی دح وار

 اعم یک ں وہ انکم امت ںی ںوٹنیدنچ
 ۱ قرض زط زوال دم 0 7

 1 لہ 7
 ̀ ال هد هل اِ ها 1 امت لاقو ٠ نیل ال هللا ربو ننیالتر ات هللا ةمَحَر نیا

 ریو es رفع “ريد ین یخ فر نعل کیر

 ۱ فا - (ملسمهاور)
 قاش دب ےہ شیپ لا ل ست شا لردع لاتا یر وب ترشح رج

 عذارپ ارپوار اہ سوکھ ڑپراب (۳۳)ں یک لر رپ( )ںی یل ڈمځلاروا ر(۳۳ )ست هللا

 ۱ هک سازه “ريق ءیف د لک لر محل َلَر کلم هل هل کیر ال هدخَر هللا هر ہل ال" ئل

 ۱ هاو لار گام یردنحیچ رگاےک ںی اجد شک

 تئایاور یکتا« ےب ابر RE ملا : حارس

 لاودرع ٣ ےن ایل ےہ درک می یاد یاد ےک عج ےہ طر مم مم رک هل هللا کے اوہ مولعم ےس

 زی ا اھ "لا ناس بم رکل یم ےتامرفروا ےہ کد کت ایا

 ۳ ا ۔اگ اجاھڑب جرم( ۳۳) ۱

 رز کلش یک نو ہر داران رس اتاط تره اف

 ۱ "ےہ یرورضانرکادااکن اون ںیہ ےس ںی دالا

 گیم اجوہ فاعم یگ بت ںو ے گا ا یر رسا ہرے ےک امر رحل ي بز لم

 تہ تی نصب کاج دز ر :تاخل ِ



 نیحلاصنا ضایاو فا ےہ اھم و نیبلاطلا نیحم

 ۱ ۱ ۱ یخ باددوادواد الاول پاتل : ٹی دع

 ہنح لاتا هر دا ترم: ٹیدع کوار

 ' واک و مرا اب.

 ۰ کک هل هْيلَع ٰیلاَعَت هللا یّلَص هللا لوس ریل هات هرجع نب بگ ْنَعَو (۱۳۲۰) ۱

 ٌةَدْيِمُح ديوَ ریز ال حست ناز تک ةولص لح رد نهلعاَق وا لا تی ال اعم

  (ملسم هاور) . ریبن نیل و

 ے آب دنچ کاپ رطاشرا مھلو ۷ ؟و شال وضح یہ ےترکت یادردخ لاتا یو زہ نم بعلت رطح: چرت

 روا هللا ناش جر( )ا ےک زان کیم مشارکت رگ
rr)۱ ربا هللا ترم (۴۳)روا و هللا ا ملا رم(  

 ۱ ربك هل« هلل ملا هللا ناخش تاکی ایتالیایی : :حیرشت

 ہی تک اطم ار کرم لی نھ ڑپ ےک تام لا ںیہ ےس رفقا فاد الم ےس یئودراو تایی تہ

 ۔ے ایک رکو تشک 3 زا براش تان ا+ےہ لو ف اعم ہو چ یوم زا روض کے

 بے لمر ونس یھب ام تقو ےک ےنوساکت انک اردا چکا ۳1 ات اچ ت امک ن ا: اف

 ۔انوہ مک ہدارم اے( ) بی باخ بیخ ال نایت سهم بم :تاخل ۱

 اشاد یز راد اسابا لسی ٹیدح جز خ

 تعیین ےک ترے یک تالا لا رهن بعکت یرط ٹی رو( گوار ۱

 ۱ لی شی مم کل اس78: ےدہ کر از

 ںزچ یے سام دان

 لس هلو هل لات هللا ی هللا لوس نیت هل ى یضَر صاَو یبا نہ دغس نو( ۱۳۲۱
 أ نأ نب کب زلف نیلا تو کی زی هل :ِتاَمِلكْلا ءالژهب ةٰولّصلا رد دری 1 ناک

 ىراخبلا ہاور بل ةف نو کہ دعا هل نف نم کب دَر لا دریل



 ٠ کش شرق جت او نیبلاطلا نيعم

 7 ییا ار زالو تا تل اتا نب تر مر

 لا یلدا نآ نب کی دوعاو خلا للا نب کب ڈا یا خام ھے رزےک

 ںیہ انکا: کیتے گر زد شال قلا دف نم کی دَر هل ةف نم کب درو ءرمکْل
 تک و تے نئ رس

 ۱ ۱ ۱ .(یرافلاوادر)۔ںوہانکادان رت

 "ھھھ 0 قلبت مد ص٥ :حیرشت

 المش ؟ بل امری ے منا هاب کس لا زآ یکن ارور تر ارورشو نشفاتےےکایٹرداےہ

 چیت الا ای کل سفارت اپ زا تار ی تار

 کل ما یل وضع ل وم ییروا ے اج یھڑ مالسلا لبق دھشتلا دعب ادیب ںیہ ےتابرف تا ےک
 ۱ بت درمانی ٹرک شجر نر نا یکے اھڑب ۳ لَ أ

 روایت دیگ لری ها لوس نیلا :تاشل

 ۔ںیہ لر یھی اھت لا لت

 ضربات تا تکی رخ: ید یم

 4 نا( توش رش ع ی ایت زا یش قو نرم ترج: فرس یواز

 7 ا ۱ تار ی لات لنا رز اوم تری ہل ویلا لپ آ

 فا سو عین یهو لو علل نیز نم ۱۳۲0

 ۱ علل : لو قول ول کفن عدم ای کیر لاق تکبجال ی هلو دعای

 1 : (حیحص وانساب دوادوبا هاوز) . کیا نسخ کر کر3
 اک فاش ارم قت ارم ےن ملا یا لوس کے تیار ے نع لاتین لی نب اوم ترضحح: رت

 رانا ےک زار پک وہ اترکت ریس ایام elb فری ںوہاتکر بد شک ارغ!ؤاعمےا

 یک اروارکشرو ارگ مارا ا "تکیدابع نشو کرکشو کرک یل و مل": کر انک
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aga xasan wem ma” 

 ۱ ا اذا کرب تاب

 رک کایہ 07 رگ عاد دم ےس افتادم رک ا : : ل رشت

 رش س مک کے مزه نکا یب هان کنج تاناضاردا تاع ادای ےک یا یک وار

 ے۶ راف ای ِدرْجَوَملا ديف زا یے ارا ے یا چ اد شک یب رکادا

 ۱ ۔ے اج ایوب کار ےس ے دلها ےس

 برو انکار وپ ریش اس کس الت 0119 قاتما باز ا ارش ت رابع رقم اک فکیڈداَبِع نشخَر

 ایش بسم ع کاش و رک تراک امر شن 7

 ۱ اچ یل ما دا ےس یراسکاو کام ےس

 اسوم سیٹ یل ےک 017 0 ان یک یر کش رکے لاخلا: هتاف

 اناا ی ن کرک اسکی 7٦ لی ارکت یو کیا : :تاغلا

 ۱ ۱ ۱ دانگ یر

 راز الا با وا بکر ود یلا نس: ٹی یت

 رع لات شا شر لنز اعم ت رح : یی دخ گوار

 اپ ےک تو یگدئز

 دا لو هلآ او غیا هللا را لا لوس ؤآ ةع ال یضز رب یَا نعو (۱۳۲۳)
 7 1 مو مٹ بال نی گڈ رم نا 0 :ل ۳ ب برا نم 4 لب تی مکدخا هشت

 لس هاور املا جملا عف رش نیو تامل ملا ةف

 یر شی را 7 رکاب اراشا ے اد لر لو کی تماس ایر یہ ا ترقی ۱

 لا باد نمو م داد سش ۰ را خن | ینا لا "ےک روا ےگامدانپ ےس لو راج ےس له

 م( دما هستش کس السا “لاج ڈلا بیل هوش نیز تالار املا ةف نمو .
 سل جلب ا( ۳) ےن ت ےک توسروآ رزرو( ۳ )سن باز ےکر روا (۳)ےس باکس ۱



 نکالا شاور نلف 0 بت ۔ نیبلاطلا نیعم

 و مقا م اہ را کک ااا ےس ندا ی کرام تدع ا :حویرشف

 ںیم ساکن ی, قم افکن دست ایت مب ازم ۔ے تغ ےک لاہو یک( )ےس ھت ےک توس روا تایح
 ! اس رز ےس ایف: تام ہدیقحاکت سل ی ارتب ا مروا لاتخ یک 7ھ .۶. .۳۵

 : رحب ےک تروم وإ رے تام چپ ناصقلوکن ید لا از کن اسنا ےس نج لام ےس اد ےن ٦ل روروا لا

 : ۔ ۔تالاحروا یاس ےناو آلی تنو ےک توم ای تالاعء لام ےنلاو ےنآ

 اف سنا تار مس زهر کر پس تس اق بیاد لادن: لاک ۱

 ارزان اما یت نو کاتا کای ےگ ںی اچوہ مارک ولے تہب رک نده ںوہرداص یھب

 تحایہدایزتہب وہ ال لا ءم( ن اتوم تاق املا - اتہزورٹز(ی) ی یح لا : :تاخل

 وس رکا انت بب گہ بوت ےل ےک مالا لعن ترا اء الاو رک

 [ بک جات دم خ

 ۱ ائ علت روا تر تیر گوار

 مک ها ا هللا یل لو و لا هنع یلاعت هللا یضر مع ْنعَو (۱۳۳۲)

 ثززَرْسَا او ترا امر ثم اک یر هل متین هلا نيب لَم رج نی نوک ةولضلا ىّلا

 (ملسم هاور» “کا لو لز هل روم ١ تا ملا نا ینی هب متغا تن امو فرش امو ثنلغأ امر

 دہشت ےس وہ ےس £ ےےناغ بھ ل یا یاسر ںیہ تھکن ایم دع ل اھت شا یر لم طح: جت

 كنغأ ام ثزوآ ان ثْرْحُا ام تُقام رفا مهلت "ےھت تڑپ تاملگیب یخ آن ایمرد ےک مالم ردا

 روا تگ !ےرییمالفاےنا “ت کنآ ار هر ا روم ١ نو ملل نا ینیهب مع تن امو تفرش امو

 ۱ سس پآں ین ارفف امو وہ نگن ارواءامرق اعم ےسا ک ای ےن ںی چرواا رف ق اموکں وہ نگر ادا هدجتپ

 ) اد )فوم لوس تے الاو ےناٹب چپ یتا ےہ الاد ےناھڑب ےک آی ہذت یہ ےساد ناچ ہدایز یھب ۱

 رافغتساے کام لیبل ہیلع شا آهک اد جواب ميس لو ان الو رسا مت :حیرشت

 . کت کوج ںی کم یوم کیا کی رای جا یکم سد آو ہیلع ڈوا لیپ آں یم اپ ےل ےک کتان
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 رگ گرو کل ا ےھت ذات اس راس ایک ےک اھ سج ملے ہلآد ہیلع لا لیپ آکے یت تقی رو یک

 ی سا توس صف روما تار ملا تن ۱

 ۔ںی روم تیادہ ںی اچ

 کا ارما رکی راز یم. تفرضآ۔ 2 جے کی .ثزرشآ :تاغل

 08 ثنلخأانعدب ےک آے لی مقاوم انار( کر هماذف مدن آ سرما

 ۱ وادار ال پا: شید 6

 نوا ما, | خب ر اف لود لاتین ین تی دع یدار

 امده

 نا ریکی : سو هيلع تل یل یا ناک: ثلاَق ان یلت هللا ی قانع ۱۳۲ هر

 ٠ أ هيلع قفتم) .یلزیغا مه کیمخمو اتر مه گنا :هووجسز هعزکر یف لر

 اھت ای ست هرچزوا وار تم ۳ هی لس سا ام تیر چر

 ۔ ماتوا ںی کاپ پر گپ ےس رام اشا ےس ای لرفع ملل کیمخبو ترمه کلاس ے ے

 (یاغبو م ) افرا پرت
 فاطالارنگن اک ےس روپ مولعم یکے ٹی هر تکاب ياد شدت :حیرشت ۱

 جنت پ تایی فر رش شرف: ںیہ نکہ یھڑ ںی عد یم لا سید ویر تام
 کس چه. (ن) ذجس فاتح اولیا او زنگ تاشل

 ارگ یر دوش لقرملیرت(یڈیع

 ۱ مو اصلا و بانکی راہ اک: ثیدع مت 2

 تو ۳ تب پت مانع اتریش ام ترطع یلمریسقیرموض تابا ید افا

 ناروا شش ناش یکی نا تم زاجا یکم کے یم کاپ ںیم یگدوج وم خدع یگ نوک ں ونا لمت یب نه ےترکت ہم



 سا یز لع as ۰ نیبلاطلا نیعم

CE۱ 7 میلا یم دا ھو  

 ۔ںیہ ےہرامرف مار آل یم کرام ور نا آ :

 ۱ ۱ اتھڑپ سوق خمس لڈورچروا وار
 ناز وک ملعررلاودلخ اهلا یلص هللا َنْرْسَر نأ اَهْنَعٰیلاَعَ هللا یو اهو (۱۴۲۰)

 ٠ ھ . لس هاورر ۔حٌرلاَو هتل بر وف حبس درج ہوکر
 ۱ حا 0ک ملیت نا لوس کتیا اه لات یر ڈک ام تر:

 ۳ دت سے لر باک “حو ۇرلاو 3 کاما ُبَر سود ج نین ترک

 (a) اکمالسلا یلع لی چ وا ں وتش

 "+۳09۳9" ربا یک ناجی ما لام ےک ادا نو وبس :جیرشت و و قم مارال
 7 بر اپ ےس ےنوہ کیر یر شروا اف ماقوج تازود خوبم نی - ںیم ما لا ذاتی« تاب زا

 مال یک جب تزف ا مے خور حؤُرلاَو هک بر ۔ےہ فلابمددایز ساری یھچاک
 یا تمرض و اردن آید چک | نوش

 ۱ ںیہ ننس نه ںیم ادب شهرک

 04۸ھ۳2 کا مک ۳ ول نیک کک ا لال لی عی ریس :تاثل

 ۱ ۱ رجاو او السا باتس 7 7

 ی تنبت ام ت رفت نو تاب 07

 ۱ ماقماکءاعد تاجا :

 ان: لا لس لاَ هيلَع ىلاعت هللا یلص هللا قوس مع: لغت هللا ی سابَغ و ء۱۴۲۶
 ملسمہاووز . غم باش ی اعلا ىف ارهاق در سلا امر بلا هيف اوُمظَعَق ع وکلا

 ۱ بر شریف ميل یا اوسر کس تیادر ےس اھت لات شر اي یادت رطح: جرت

 ۱ (مسۂاور) ۔ےہ بس اتم تہ ئل ےک تیلور مات ورک اعد [رر طب ب وخ شری ادرک



 نیصلاصلا ضایر ىلع ۳© (146) ےہ سل تک

 یو ناب شر لاح رشق اکیلا ںیہ ےس ب اعد رک ن ای کب سا شم مکر تلاع :حیرشت

 لک نایب شب لٹ تان گاو مٔیِظَْلا ۱

 باران ات اک ب یلغار عاص لومماکملسدہلاو ہیلع فلا لپ شو رجب تلاح طول ان
 ۱ اھت لوم اک ٹپ یھت جت روا

 درب سپر وڈ اچ نھ یم ںی لون اَمدوت لہر یر وا ور تلاخ:ورم اف

 ۱ ۱ ۰ ۔ ےہ لوق

 تایپ رک نشا فءلاعتا) اذهان ةَماظفی ک )نرم( لمر مُظَعاْوْمْظَعَ :تاخل

090“ ۱ ۱ 

 ۱ ار لاتا با سا بات لی(

 یر ی رص ےک نا ےس م :یلع یل یہ ےت آر ترض اہک لاتی سام نی ارب تر: تری دج گوار
 ۱ یخ
 اچ

 لا :ملسَر هاو هغیلعت هللا یلص هللا لر نأ هن یلاعت هل جز ةر نی یو ۱۳۲۸)

 ۱ (ملسم هاور) علل وی جام هو نِ بلا نوکیا
 پا شهر نب زیا فور ےن ملی ہل ہیلع یا ل وسر کے تیار ےس ہن لات یش ریز تر چ

 ۱ ۱ ( مک اور ) یر موهای سورس )ماب اتو بی تب

 مگ تاع ووپ "بوم لوقرلج تہب ںیم اعد سیہ رکی لاغر ا روم  ولعم یے الاب تی  :جیی رشف

 سرت وہ لار اور وا خزان نر سا ایکس نم لوزامنی اینچ وم

 یر وح یک ل و سی ءاعد گانا امام اعیاد ءاشڈلا ۔بیرقودایزذ مسل ما بوق : :تاغل

 ج کب ایک ک ںیہ ےک هاب کوک د اچ پین ا رک اے

 سس ناب زہ ی اج یک ےس لد ء اعد



 _ نيحلاصلا اير یم تک و 0 یطق

 ین لاپز کنج میگی نا آلو ۱

 ۲ رول بت لا بام ٹی دح عزت

 ےن sS رنع اعنا یش درہ ولا ترضح ثیردعایوار

 وت 0

 هوس نفی ناک : لس 1 هيلع هل ىلاعت هللا یلص هللا لوس نا هنَع یلاغت هللا یر نو (۱۳۲ )٩

 ۱  (ملسمهاور» . “هريو هيلو هرجا هل لجو هد هک ین یلرفغا هل"
 نک و زلعرٹیا ۳۲۰ ا لوکس تیادر لات شر ویر ہوا تره جت

 یب سو وار فاعم دانے مماشاےا “رسو یا هَرخآَو هوا لجو هد لک ید ْیِلْرْْغ .

 ۱ ۔یھبے دہ ےک دیش دا ھے فہ ےک اک کوا یھی دعب یھب ہی ی رب

 برشا کرم کے زر تشر رت اک محسن :حیرشت

 کاپ ےس ںوہانگو و سس ےن راہ لم سات سر ےترکبلطترفخنرواراففتتسا اس لالج ےک زا

Cisفوت ےب ےس بازعرو اتر گا 11 ۳ اوج داپ 07 ي لوم ٤ اود روکے بازم ےک للادوج اب  
۱ 

 ۱ عمر ی برات اگ زال الع ما لت ۔ ہار کا ٹچ فن ق ۳۹ :تاخل

 ۔اوہرہاظ

 ۲ وتو وکلا لری بابت اصل بت:

 ۱ "۰ . ع لاتا ترور ولا تر: تیر گوار

 تهوع ید یلص فن: تاق اهنغ لغت لا یر كاع نر (۱۳۳۰)
 قو ةباَور یفَو تنا ال 4 7 | کیمحب هحبو کلام : لری دجاسوُأ کا وه ادا ثشحن هلی

 نی کاربری مه نیرو وطن خو جسما فو هم نا ىلع و
 تو دیس نی ]کنم کوکی کیف رب کیااَُمَو کلیم ۱



 نيحلاصلا ضایر یلع ںیم ٠ نیبلاطلا نیعم

 ۱ ملس هاور .کیفت
 شید مهد ہیلع ا یس رکی ےن ںیم تار کیا ایا ی و شک او چرت

 TT یا یکم پ آکاھ کی ایک ایک رحمہ آوریل یلص

 مع مو یلع لا یک ےہ ںیم تیاور کرو د“ تنا ہل لإ اک کد فخبو کنش

 ہیلع لا لپ روا ےھت ےس ڑ کک ایه لپ ونود ےک ملی دل لا شرک لو لعاب اب

 کب دَر کبیر نم د کیاَفاَعُم مو ر کطخم نی کاضرب د دو یا مه "ج ایل

 یر یت تی رز اضر کرت یب کشش ےب ا لا ےا “ کسیفت یل تیا امگ تنا کیل اف یصخآ ] کنم

 لرد ںیہن اپ ےھت رھ ذذ ےک تر کرتا ےس باذعے روتے رذ ےک تیام روا ار

 ` ےک شر تنا دخ ایج ےہ ایووآ "800100

 لات هللا یلص یا تدا نایک ام تاع یکم کہ آہ یلعشا لپ آس لب ٹی زع : جیرفت

 ترج کہ انا زادنااکت یک اع ترضجروا پ آے س طافلا نا ثم ذلیل تاد ملَسَو هلو يلع

 یاب کا یم شاک اروا روم سین شاد یکسان اھت شرت
 ها اب« ارم ےہ سا یف ۔ے وضو شل ةارملا سم ے اوہ مولعمے لا هی نی یلع

 عابر گول شا پک مے
 بل ت قو رر چیر دا ںیہ ےتآر ظن س یم دچا کم ات تور مل اعباکت دا وج و اپ ےک ےک وہ تا اکر ور تیام

 گے اج لگن ایہ اش کپ آج ےب کت نم کپ آم یئوکیکں یہ ےک ںیہ ےک ظن ات رپ مج ن الرا

 لاروا ازت اکروصتیپ الت اسروا ے ر ترکی کج کلات فا یک لس ی تگ تس مدد
 بع_راترکیراففتسارپ

 ۔ےجاج ولا وان ےس یار اترو( ا رر0 باق -ص 7 شا ٹیم )ناف

 ۱ ا2 راک شب ن) بن ِنوشْنَم صح الادچ پاک لوپ مدقلا نُطَب صح لثوررٹاءدیپ نب :تاشل

 ءازم کور ۔ا/رزگرد( ن)اوُفَع افغ کیم اد تی6 ء اوہ کان ضخ او« ضار ا( س ) طس کوس

 ۱ لدی



 نیصلاصلا ضایر لف ٠ )4( . ٠٠٠ ۰. نیبلاطلا نیعم
 0 . تاگدلا ناو الصا ب اتم: دعت

 2 -اہنخٰ اترللا شر ام تر نما :ثیی ده وار

 ۱ : ا ںاییراڑہ کیا لڈ نر

 ها هل یا ی وللا لوم دن نکن لک جز ساق ی و دغ عو 1۴۳ )
 یکی فی هئ هاب نم لباس لاس هم تلآ مت لک یف بیک آم دعا رجع : لات :مَلَسَو

 اف لسم هاورر نوح فأ هنغ طح زا وَنَسَع ٹلا هل ْبَتكْیَل دخت انا حبس لاق ؟ ةَنَسَع فا

 ےتوری رب ہھ سیر ِدْيَمْلا

 یل” ًخَيَر” الا هج نی میسر قلا یوم ۱
 دال رام سا ےک ۳ هی لس ایام رف ےک ع یلاھت ڈا یر قو نب دعبسترضح : ہجرت ۱

 ہلآدیلعش پآ ۲ ےک نایت از کیا از پس باع ےہ لاین شا ایان رفاشرا ےن مل آور

 'لاریطشا کپ آ ٥ا ا رٹ ایت ندا ییا ےس نکس مک
 ۔ گدا“ لانا رر اڑ کیا اکا اہ ھا کی آے سازه هللا ناب راس ایفا مل

 ۔ںی اج

 ۱ شرک عا تھ 0 00 :حیبرشت

 جا طبر را تام فلاوکس ا ےن یسکزنی اپ طو ےک فلاریخوکل ما ےن ے فالتخااکںویوار <

 را 6 بط ک فاراد تست زار اروم رقم ونک اجاجڑب تام ےک فلا ۱

 نہ ےہ فام یار از دوا ںیہ لای ا

 تو تر پالس لی کے شکر اہم ٹیدح: ودنا ۰

 E زاد قدی ازب شمع اب نکے

 ۳ ۱ مث رصاکن دب

 خیْصی: :لاقملَسَو العمل تم ی یو کنز ۲



 نیحلاصلا ضایر ىلع )150( ۳ نیبلاطلا نیعم

 لغو قدم لیهت لگو ءةقدص ودییخت لو ءةقدص وحشت لک قص محا نب یمالس لک یلع
 نی اهنگ نگر کیا نی یزو قد رگنملا شی ءةَقََص ِفْزْرمَمْلاب رمَآَو ہّلَقتَص َرْیِكَت

 a (لسمهاور) . یل
 ب ایامرفےن مل 5 ویا کا لوسر کے کرم. ئاختا یی ولا تر طح: رج

 ۱ رب برس 1 هل 1 رواءحس ہئرصەلل دمحلا رہواءے ڈرص هللا ناسم رج اچ« اتوہ بجاد قرص ۱

 کس تر کتش ا قرص انکور ےس یارب دوا ےہ تہ یہ ربکا هللا

 رب ؟ امو

 لاتی( تر ناناک نیا (تشپ) انس الاب دم :جوارشت

 ےہ اتوہ بجاد رک روا قرص ےل ےک یا وت اھکر جت اسےک تا لسر وا تیام گورم ےن

 اگتضاچ جے ماقحمات کور زا کش و: ہا اج نب بجاوردا مزال شکل اتر ڈار کں یہ ےن امر ع ی

 یگردداددالع ےب یا ےک تش اخذ امغہ ےہ ات درکادای شوت یفاع کل وڈوج (360)ھٹاسوس نی . ہک یوگہ وچ انهدام

 تاپ تشاپداذک" 1 و وصال انرچ وا بوئزلا کرت نیل ںیم ام اا ترقص: ںیہ تر ات

 ٠ ی تی ورک ر مانگە رب ےس

 دے ی 2 7 ۱ ممد مری ںرطیا:ہدنا

 ارمان کت شاپ یحضلا۔ےہ یت ہو لو اچ یڑہرادڑھرہ یمالس :تاغل ۱

 0800 یل خام لسی ےن

 رام تیر ترا ںیہ روش ےس بل ےک ماسال دعا ی یر اخر وہا تر تصح: شیره در

 و تان یکن ا تقارن لات

 تاک زورا

 هل ِهْيلَع یلاغت هللا یلص یَا اهن ىلع هللا یر طِراَْلا بن هرم نیل ما ما ْنعَو )ا 0



 نيحلاصلا ضاير لف ٠ .- . )151( . ٠ ٠ نیبلاطلا نيعم

 ... كا یهژ حصا نآ دعب عج م ءاخيجسَم ىف يهو حبلا یلص نبج ةرکب اڪن نی جرخ مس
 نت جو موم رو

 همی هللا اب نر ی یک سس تہ
 (ملسم ہاور) .“یاَمِک دادم هر لو هیفت اضرز هقلع هک

 ۱ دی ق ناس تب ہر و ول نر و و نفر

 ٠ يلح دعا ناخب عهد لا نیس اتر ات تام ما لار نو

 هیت ی هللا ناب هیت یر هللا قاب هیت ی هللا ناب ہہقلَع دع ہللا قاب

 قاب هیاملگ دال ناب بین لا ناب رع تر وللا ناب بیرغ ةن هللا اب
 ۱ ۔“ہتاَمِلک ادلاَ َناَحْبُس «هتاملگ داد هل

 ی قلا یک کب نا “00۷۶ه ھ  ٹ0۶ۃ9ۃ9 میر
 ےس اپ ےک نامی دیش آدعب ےک تشاپ نیا هد« کے لای کناره یا

 لایک رپ شور تلاع یا کتب امت ایا فاش ا ےن لو ہل وریا لپ آشتی ہہو

 . راچدطب ذوب تسخر ےس کاپ هاتف جاا واشر مور آویشن ںاہ یت ایک فو ےن
 (جیو)- و هان عقد نیک بک

 .*هاملک دادی ناب هَر هل ناخب بس هفت اضر هللا نابم هل ةت وللا ن ناسا

 ۱ ارا َناحْبُ «بیقتاضرلا ته دعا ناس” ےک ںیم تاک

 ۱ ۱ ۱ ۰ هناملک دادم هل ناَحْبُس

 ءَذَع هللا ناب - ںیہن ەو؟و کاپ یک مین واک ےل ںیم ایان یم تاور کیا لیلزت

 نٹ هتاملگ اد لا ناب رن رعنا 5 نايس بس راہ هیت ین لا اس رات هقلُخ

 باب

 "00+ :حیرشت ۱



 نیحلاصلا ضاير ىلع وه . ٠ نيبلاطلا نیعم

 ۔ ںی نوم نچ یکے ح ڑپزاممں یم لورم کا یھب کع آه هزاره جسم

 ۔اتوہ لنگ مج ےہ رج هد ےس نھ م ناکام ےک مصاف شیرکذ تاقوااسب ہکں یم تام رف ارگ :ور

 اھت اتو زہ کلاس لامعاردق سکس ناک سا ایالءزاخااگل قشر تایر

 ثزژ گپ ءءاحْ حس نجس ترک تشاپ يحس .ا رزگن(۵) ر رگب بس ۂركب :تاشل

 ۱ ۱ ۱ ال۲ نازو ًانزَر نرو

 E تو وان راہ شا لدا !باب+ءاعدلاورک لا بانک نت: :ثیدح رح

 ما تاریک قلطصتنب قرار ےک نان لات شم رام تش موج ت دن وم: شی 0

 تیک اپ ہتوا1 9 ےن ںوہنام یی رکو مرار کیم جس مہ و رف ان لال شم ترام تشب یہی وج تب محو

 را مدیا له« و طالع تمرض یلدا تره ایا
 پل بوت یاری شاد« ںوار ںاک کا ے ر امر قاوم یش مار ها ںورکاداتہباتکل دب ےس فرط

 دو شکر 50 تاند 71 تا ترس تا هل دریا

 ۔ںیہ نوار سی ا انج

 ےدەشزال او ےر کرک اکیا

 ۱ فو و ها یک ل یل ی رم ه0 ۱

 (یراخبلا هاور) ٍتّبَملاَو یا ل لم هک ال لاو بر رک ىلا لَم

 لاو لا لكم و للا ركي یا يلا لم : َلاَقَف ملسملا ہاورو

 ین را ےہ یر رک ںیہ ےت رکن ایہ دع اتو شر ییا یوم یا نب رکو با ترضح: ہجرت
 08" ۶ Af فی رش رس سکه کجا امر کب ر حاج لا

 سس کک درم رواہ دن سا ایک رکو یم لر تایر کذاکی اھت نا سم سج ل تم یک کی ایام فر سم

 _ جاکر فورعم یش کر واد تعاطاوءاضعا یس اک ی بلطم:ےہ حر ط یکی د آہ دن ید آالاد ےک :حیفعشت
 تر کپ نر ط کت وم ان رک رت اکر کد روا ےس بل زاکت ارپ ے ےک ںورسودروا ےس اترکروتمےس یل ار ونوال دروا



01 1+ 
 الادب تلف اکشن راہ ےہ انس تنگی ونک یی کی کوک ےہ قوم یراط تو نانا

 اتش لامپ اج و6 وے سار اپ کل اے سج اتاپ رک یم اکا درک ہت اج وہ ددامتاےس

 عرب نون اقا اسارت ترور بج رمز کروز در فا لا اف ا

 چ ےک کرک اک لاود ںیخ ےک کش سر ترکی تارا وب گل لک آہ ےہ

 ے ات آے ًاعیب رت یو الو ے اپ الاوے ترک تی رت ب رب ی اوشاءنرکز(ن) رکو رک زک ذی :تاغیل

 م( لب نال تیم ًاتوم تام بیل نرم رنز ےس ءغایحا ٰییحاء انہ زہدنز( لس) ًایح ٰییح ی

 تی یل ام بایحتسا بایز نیر فال رسل ابا نر تیر

 دم مع اوت یر | یوم یلا ندا تیر :تسی دعا کور

ro)فک مس و ہیلع هیلَع عن یل لا لر نأ نع یلغت هل یجز رر یبا نو(  

 و رگ نی منيش یه نیزگ نا نیو عمو یب یب نگ نجا: ٰیلاَعتَُللا

 - میلع قفم) مهم رُخ الم یف هنگ دام یف
 ۶ 1 TY رل لا لش 00 مر

 تھام اپ شد بج لو توس لرد« وہ تا نامے سیا شرک و ےتا رفات یا شا

 رکے یا ا یے رک ای سے رک و رام ایم لا یھ اترا ای ںیم لو ےک ہورکا

 ہت

 جی هر کلی وے اھ تحت :حیرشت

 اتوہ ار الا ےس نج چی ےس ںیم اکے ارواےہ اہ شا ے نجے رکا ايم ان اضنارهب اچ د تای ےس

 اترکتشارہگیکل دعب ےک اپ اد ناپ ہکالچ لب ںیم لا نابت یا طض ےک ریما یک ادعا ےک لار ۔ ےہ

 ےک سا یدعبل ےک لا ںیہ تڑپ ےن را ایپ تابا زول ےک نس ادا وکن ارنا ۔ےاتکر ما گل عن گی اردا ےہ

 الام لام اروا لاک ناما نانا بک بی صف 2 ےۓیوہریم

 021 انا دہ وچ کمال کیا حر عی اوہ تک ادا نہی ضا شے اتتا اگے کسا اف ایج `

 نوا شا ںرط ی اے نانا فوری ا کک 1 ابار کے کد ما برگ ےس کل ایر ضا حر روا ےب



 نیحلاصلا ضایر یلع ٠ . 154) ٠ نیبلاطلا نیعم
 لی ےک ںودنب ےک ناشر نام فان کل ورنہ کیت گں یہ میر وروف تيم

 تعا مرت دام رکںامم رکنی نک : تال
 ست دارا ب تیس ازا

 دع ی امت لا یشرد مرہ ولا ترشح: ٹی دع گوار

 ۱ لا او ےن اہے تقسیم ںیوول

 قبس: مو هو ِهْيَلَع داغ ات یلص وللا لول لا هع لات هللا ْیَِِرهَْعَو ۱۳۳ر

 (ملسم هاور) .ثارک لار اريك هللا نکا لا هل َلْرْسَرَي ودر مو الف ء َنْوُذْرَفْملا

 ے من ودرفم اراشا م دہی ڈا یک ڈلا لوس کتیا ےس عیال ربا ت رح: جڑ

 ۔ںیہ 2 رد ای ےس ترٹکوی اھت ج راد مو یار رنو “الا لوسرای داعی

 یا ںی را اب لات ےس ت ےک ولوج ے تلیضف یک رکو الات حس تثکل الا ٹیم :حورشت

Sa۱ ۔تروعای ومد رم پاپ ےک کوہ ےک  : 

 ہیلع لا پی ادو روا ںوہ ےترکرکذ ےگ اچ ےک ؛ ےک اوچ ںیہ گردو ےناو ےنرکرکذ ےس تب رک: واف

 ات تر FE ۔ںیہ تھ پے کن ہد لو مل

 ۱ .مهنم انلعجا ملل

 و برگی دلج رک قیس( ضش ) قبس وہ اکہ( س ) یزڈزفملا :تافل

 ۱ (یلعت هللا رکذ یلع ثحلا با ارد کشی رت

 دم شتر تر دم

 درو 0 a وال 7 ۳ سم و رم ۱

 لی لس هلآ ر لَ ىلاغت هللا یلَص ها لو تس لا نع یلاعت هللا جو رہا نغو (۱۳۳۵)
cfو  

 حیحص نسح ثیدح لاقو ىدمرتلا ہاور . هللا لو لر رک لا لس



 ` نیحلاضلا ضاير یلع +۸" ۰م  پپ ٦ . ۔_ نیبلاطلا نغم

 بیات 5 و تر رہ رب
 ج هللا لا

 ۱ "'ھھت| پچ ۵0 نیک ھ
 الو 2م تو رش سکی تر روس

707--0 . ۱ ۱ 

 2 ہے ے رت 0 ماع شت :ور اف

 : ۔ںیہ
 تک ۳ ہت ی لصق زا :تاغل
 ۳ ۱ هد ۱ ۱ ۳ 7

 یر شید 7
 ر E 7 ۸ ریو دک 0000 ثیدع وار

 3000 ول آویشن لیپ آ رگ یتیم اد اک وگو ےس ےک مک آو یلع لا پس ںوہنا
 ۔ایگا یھب ادار یھب کر ور ڈوب تک یتا ںیم ےناھکے تک اعد کپ اروا کری

 نگری ابزےرکذ

 ۱ ٹرک اک مان غیر قل ہلا لزش جون ین هلا یو رس دب عر (۱۳۳۸)

 ثیدح لاقو یذمرتلا هاور . وللا رک نمبر کپاس لای :لا هو بتن وف ین یلع

 ضمن ی سنو "۶8۶ھ99 منتشر مر

 تی در کے لب تہب کد نے ۲

 ۔ےروزات

 رپ کیو تب ننہ نک ف نب ید رک رش السا عر رد :حیلرشت



 . نیضلاصلا ضاير یلع وه ١ ٠١  نيبلاطلانيعم

 نٹلرھررتےر ک1 ےک افت یی وک ای زا پ اکہ ایام فےن ملی او یل ی پت یت ا لین اس رکے 5

 ۔اگے اج نبورافکے سس لار کک ھڑپ پآل او لوح لر ورک موا بس

 (ن) بطر انو دنیاپ وہ قات سچ ی٣( ی ) اب تیش مشت نوناق عرش عرش عِئاَرَش :تاخل

 --. اوج هزار ۱

  ro3تالاب اور را عل: ٹیپ ۱

 علت رسب نا ت رح شیب ده کور

 ۱ تخرو ےک ترش

 ناَحْبُس لاق نم: ہی ںی یو راج نو ۲۳ ۹)

 - ىلمرتلاهاور . دل ىف لت هل ثمر هدمحب هللا

 هللا اس شیطان مر آو یا یک رکی کے جہ تاور حد اقا روا تر چرت

 _ے اناج ید اگل تشرد کیا کروم نج ےل ےک شاپ هدمخبر

 ۳ ۰2 ساک تام وج کہ نایک کری کرام تیم :حیرشت

 لک 6لوفر ںیم نج رب ری یک لاتا سبک گر مک عز تا نج انا اد ۱
 تیک پز ار یو یا ما کلش لو تقی ےس اے سا, ںیم اکل کش

۱ ۳ 

 کر اوہ در کیم یم کیتا ھر ہل 990 اروا ةَبیِط ۱

 ۔ے یان ےس تکربدو

 ابر سحر وار ز اور اج تر ضا تاپ دعا یر ناشی رک

 - ںی رکن اصت ےل ےک دیدار اعد این دعا سک



 . نيحلاصلا ضایر سلق ا ںیہ ڈگگم نيبلاطلا نيعم

 2 «نانج كم یں انا شر پشم (ف) ی 02 رغ:تاشل

 ۔تافا

 ٦ اٹاد ناو تارگرلا ین نشستی عت

 الات لا یر اد اچ تر: ٹی ده گوار

 ۱ ۱ سال ےک تج

 کت و ی و لاَق: :لا نیل یی درم نبا نو ١(

 4 ْمُهْرِبَحَأَ نر کنن یر! دمحم اقف یب قرشا هلی مَلَسَو هبلَع هللا یلص مْیماَرْبا تُو

 زا هلو هال ولا شعب یک هل ناب نو نا ام بلع هی ايک ل

 ۱ یذمرتلا هاوو .

 تا ام رفاشا نرم 2 تن ےس تو

 ے فرط کر موکت صا یتا گیا ایا رے ںوہنا ںی وہ ےس مالا ات الکریم یگ ارک ارم
 تغرد ےک سا: نادم لگ "روا ہری یم لپ ددز اپ کب کت کات شاردا ید مال ۳

 ۱ ںی ربا هلال لر لو ہللا محب بو هللا قاب

 بنت تا سا مارا ٹی :حیرشت

 ۱ ۱ ۰ ۱ -- گندم ناسآ

 : ی ضا کپ اعیاد ےس کت کوان TE ةبرتلا ةَبیط ةنَجْلا نأ

 اکر EEE ELIS ی 97 کات شا کج سیب بلطم

 4" ا( ںی سا یکے تنج ےساوج)ل سی نی گل

 ۔۔ چ بین کده پس تقلبی شدم لا

 مور اک بک ے ائ شال لیلا عمیق ازل تقو تار ی رسا :تاغل

 لقب لا امضا (ل) تام اما ی 7 قرن تو ستاد



 :نییحلاصلا ضایر ىل فقه 3  نيبلاطلا نیم
 ناری لی فاص عاق ےہ عت ناعیق نومرو خم بدع( ک) ةَبڈ

 ۱ مدار 007

 ۱ اکی لات ڈرا یر وح نج ہللا ترشح : یی دج گوار

 7 سا ياع تتل یلص ولا لو نک نک علل نیز یر ۱۳۳ ) ۱

 ۃّصَیْلَو بلا قاقن نی مریخ و مکیاجرد ی اقرار مککیلم دنع اهاگ زار ۾ و

 . .ىلاعت وللا رگ لقلب زلف مکا ابرطت مقبره زن نآ نی کرم
 ۱ (یلمزتلا هاور)

 0277 1 رد 1 ال تا لات شر رج 7

 ے الاد ےس اعود ای تہی کت اچرد سرتیپ تہب یدک برے اھت لات لی شپ سش لاا .

 یکن امت ہوکہ ام ےس نٹ خیس مکے کک کے یا ددا ےب یکے ےک ید اچ وس ےل تاتو

 ۔ے کاو: ام رف( ےس الت رور ل! یں ویک ایک اعیاد راھتددردا ورا ںیندرگم

 لی تیر راک اے دای کرت لب رک اک اڑا ویک: ےہ نایک لیضن یک کو س لاب تی :خ یف رشا

 لا بسر کی ال نا يا یی کب ےس ہر خاک لا سابق اک زانو الخ

 ۔ےلض

 -. سر ست کے توپ )نواز ےس تی دع لا :ورت از

 زود روس ےس ابا تال اعرواماع تاقد ای کس یب باج کز ں لش ےس کد رو هر املا

 ی ناول شا تیزر یک دری دا یک رقص ساق

 یے( ) کلمہ نوم ہاشدایءنوہ کل اب کیس کلت مکین روم اک یک( شاک : :تاخل

 -لدا کر ءندرگ ا ن مع یر یو ارس بالا اوم کیا

 : رک لا فٹ نا لار توا باوا لا نل :تیدہ یخ

 دع یل اھت لا ياد دا ترضج: كرم را



 ۱ ااا نیر ام 5 )59( 5 نیبلاطلا نیعم

 ۱, 9-7 لاسآ

r)07 7 حم لَو لأ بب بب 7  

 ۱ تک ےن ےب

 هللا ناب لا ىف قلَخ ام کدع لا ناب ء ءاَمسلا ىف قم ةع هللا حب: لس
 رو کید پس «قلاخ ره ام دعا ن َناَحْبُسَو کل َنْیَب اَم دَ

 ۱  یذمرتلا هاور . “لذ لب هللاب ال و ال ل وح الو < کل لن هللا الا

 2۵9 اتا ےک ملی ہل وي او هکتار رت لاا ی اتو نا دمت رت: چر

 ےن مول یا کپ 1: یر 4 رز کس نو« ںایرکنلاپ نایک جمل اپ ےک نا آں ا

 هللا ناب" اف( لنا ےس ایام فی اب) ناس آس سا ئل ےراہڑج لوہا چ کما ںی :ایابفواشرا

 ناَعبسَر کلذ یب اَم دعا اَعْبُس «ضلا یف قَلَع اَم هَع هل َناَْبُس ءءاَمُسلا یف قَلَع امد

 « کیف لن هللا الا لو کیف لئی لل ملا ء کد ل م ربا لار قلا ره ام ددع هللا

 . (نسح ثیدح لاقز یدمرتلا ہاورز “کلذ لی لب فا لوح آو
 7 27 کے اوہ موہن یر ہاظب ےک ام تی دع سا : خوف سش

 داشا آلا پرداز یک تہب یب نا« ےتاچ وہ ادا ےس فاس روا لاک
 سرش فر یکے نرکادیپ تلوہہ وا لاس آل ےک تما لضفاو اده نی کیلَع رسيا وه اب یارگ

 ببر اتخاذ نوبنوج ال ید مردی لپ آ 2اب تام« کلڈ لر لا

 تک لعاب ےک ِءاَمسلا یف عام دع ےن مل ہلآد ہیلع شا لپ وبا نئ تری ےن

 لصق فو ها هللا حب مط هل غ ناب ہلدی لا لیپ آ رب بلطم نیم تروصیردد۔ایدربک

 جہ یدک لڈ لْغيراقخاءانمرپ ےنیدادرگہایکن ایج ےس

 زنا پے قول اخیر نقل + کیو یر :تیاغیل
 و٢ ناس آور اچ

 ۳ را برا کار الا باک E رخ



 نیحلاصلا ضاير ىلع ` )160. ' نيبلاطلا نيعم

 تم یک اگداءتالاع

 ارنا تج

 لاو ٰیلاعت هللا یلص هللا لوس لا : لاک علت هل جو شرت یس نی قع ۲۳۳

 . للاب ور هر هو لوح ل [:لاق هللا لوشز ات لټ ثقہ رو مرگ یلع کل ا: سو

 ۱ ۱ هيلع قفتم
 شاي سل لکی اک تن لات انب کشا یم یر
 7 لر لوح هل ا رف لوسر ای یک ویک ای یم ےن ی: ؟ںدددر کتا سیا ےس ںیم لاک تن لب

 راه تامی ن هل

 ی باوا نی رد رک علوی نخب اپ اک هجا زر نم 7 :حیرشت

 رادلاماکترخآدواگےھھڑب تام جبر طی بالا توم ےنا ٹیک تاد اپ کشد دا
 , لک

 راہ اجالا یم تالا مات ای ال گا نانا پت ور رطیا:ددگاذ

 - ےئاج ایک اکو رک ےس تین لکیر شپ ےہ یی ماکت لوک

 درگیر لاب یک( ی ار کنار رک لار کد :تاخل

 ۸۰ ۱ نا اد erf یزاخلا قوم اولا پاولا اغا واور: ٹیدحا٤ 7

 رع لاتا یدک | یوم ولا تر یوارتالاع



 نیتلاصل ضایر یلع و ۰ ۱ )16 ٦ نیبلاطلا نیعم

 1 اضیاهو ابتجو اخدخمو امجطضمو ادماقو امٔہاق ہللا رك باب
 ضناخالف بنجنب لج الف نآرفنا

 نی بت لو ا الار ی فالیخاز زا برش يلح یو ی نک

 ۱ ٩۰ :نارمع لآ) مهیج ٰیلعُو ادق امیق هللا نوک

 ۱ n الب یارک اشرااک اش لک لیتر یا: ہجرت

 یر ا اکا ےل ےک لش ل یا ںیم لاو ںیم ےناچ ےن ۱

 . (۱۹۰ «نارمع لآ ةروس» به

 ٦ث اپ رکے ار تک حی

 و

 ۱ REE الاول فال E ےل ےک ں وانا ےن یت اوکں و چ مات شاید

 ناف ے ر باش گو شپ مر یکصد اد ا نر 19« قکوم ےک ان ات سیب وک

 و" یگ ند رک وف یش نج ںیہ ںایناشن ےل ےک لورتملت یم ںوزیچ مامت یکا تد ےس ات اج وہ ان ےسایٹدرکوہ

 920۳ی اترا وو ییا یو ںیہ ترک وک شا لام لامپ کولدنم ل

 جے یل ارکذ تورم
 موم اش ىلا زکر وک كلا اهن ىلاعت هللا ی شا نع ۳۳۳ )

 ملسم هاور .هنایخآ لک ىلع هل رک ی ۱

 ےس ےس کا تو 7 من ترضخ: جت

 ردا ے ےترکی لاکو یم تاتوا مات لی ئ7, اتما :جیلرسشتق

 ات لوک راہی اک مو کاو لعل یل اھت ات رراضحت اک اش لب ناتا شی ییہ ےہ یک دارم ےس کد ںاہی
 ۱ تمہ یے تا 2ی نٹ ء دن ےک رز شاک

 ھ00 - :تاخل



 نیحلاصلا ضاير طف ٠ 62 ےہ ̂ نيبلاطلا نیعم
 ۸۰۱نا نیا یر ادوار شیک باتا نادر: یی دع

 اھت اتش یر شک امت وما یوازتالاع

 ءاعدا ل یر تسمم
 ناو نک سي علل یلض لاين یی نا ۲۳۵
 ملر دكر تہ پہ ںی رش ٹیپ

 (هیلع قفعم) هو ,

 موراد یلعلا پ رو رک ی می 0 چرت

 - بجو نایاب هل ہللا مس :ت پیج اپ ے کد یہ اےس یم رگ ایف ےن
 ٹر ست ناک هر مو مه ىف فور ام ناعرا ۱

 کا

 ۱ تو "مہ ہہ ھٹک۶ 5 حیرشت
 وای (۳)- اج چ کن صا اد ا اےک چپ ےس تک کم اعد سا ںیہ تام فی ڑ ولا نبا(۳)۔اگہ طو ن ای

 ےس تیا ےئل ےک نانی اد تفت کلک ادا ۔ اگ راطوفتے نوت وا تا اےک ۲

 نہ ی و ےس تا اے رکے ںیہ لا

 دیک لجرلا ةيانج نو« ر قاتساوم نام( نی )۔انرکارپ 2ھ (ن)اتبنج :تاخل
cdl, ناتا ر دل وو فن ی 

 قیر قع



 ارا 21 )6 0. ۱ : نیبلاطلا نیعم

 - هظاتیتساو همون دنم لوقیام باب

 2 اہایکتقو ےک ےس وراز وا ےنوس

  SNزا تک 5

 وال ار طب و رم
Ir)قل سو ويل هللا یلص وللا َلْوُسَر ناک : لا اَمهّنَ لات للا سحر بار ةَقْیَلُخ ْنَعَو (  

 ام دغب انایشا سا ےک ےہ ئ2 “ف ے7 یس لاقهشارف یلأ یوآ

 یراخبلا هاور . «رّوفش هر تم

 بجا لسی ےس َلَةفا كس رعایت یش و زم ترقحح مج رق -

 نوا اگر مس 2 “فرما ای میل تکوشاب"2 ارے رطیرسب

 هوش ر < روشنلا ي هاو اتاما ام دی انایخأ ۳ ِهلِل ةْمحْل” ۱-2 و

 ے ہاجرکفٹ ول فرط کی اروا یا ید ز دعب ےک تم سنجاسیپ

 چیت 02 فن ناروا تشو ےت وس کرا ٹی دع لا : جی رض

 ےس اد نرمال تاج دب بج ااا ی تم انا کل اعفا رو رپ تدابع یاری کل اعفا

 کي جے رٹ اچ تاج وہ اھ را چاپ بھ اچ تاج ٹک

 ۱ 00 7 کے رک اداری کروا ےس اچ انرکادارکش اکی لاتا

 e ب ا راج تم کری کیا ایم یضجاعض ك5 1 روش ِهْيَلآَو

 ۱  یااجایق فرط

 ی جابر لات چی ار تی یر کشت نام ورا

 اول نک روش انگ ءاوہرادبب نص یتا :تاخل

 ۱ ۱ حوت الا باک رخ: شید
 ۱ دعا ین ران وبا ترخو تع ترا نام نفع ترخح:ثیبدح وار
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 نع ىهنلاو اهتمزالم ىلا بدنلاو رکذلا قلح لضف باب
 چ نام تقاضا ب ےک دتا شی شب سوا اض کں ور :

 کانی دو هخز یزد ییعل اله نو نا من کشت زا :ٰیلاَعَ هللا لا

 (۲۸ :فھکلا ةروس) منَ
 ۱ براچ ماشو کبک گر تاک لگد ٦ا موہ یلع لا یکم پ آے یئارگداشرااکی ات ڈا: مج 7ت

  ۔ییداپ تے ےس نا ںی کپ کروا ںیہ ےس کے ےک یئوجاضر ایک ا پٹی زابعایک ۱

 رای میم کاو ساب جای ےس ےک ارن ار ںاور اک ب لط ےک یدنماضر کب رشک ابم تی آل اد مگا
 7 قت تبدا اتا گل

 ]0 ےب وڈ دا اک ای شاوک آے پا

 مرام راں وتشرف کے راب ےک سلا کرک.
 7 مس هلو هلع ىلاعت هللا ی هللا لوس ا: لاق ان یلاغت هللا یر ةر ییا نع (۳۵)

 لجو ع ىلاعت هل ورک ذی مزق اوج ادا ی اکر یار

 لر ملغ وخر میر مسا ايق ِثألا باشلا یلآ موی اب بجا یلآ ارمله :اردات

 ؟ینژار لَه لوفي َکَٰودْجَمْبَر کنودمخیو« کت 7 کوبی: نر اف ؟یوابع
 موسس رفیق کار ام لار ال نفی

 لا ةنجلا کنزلاسب :نزلرفی بلا مراسي اذامف لوفي ءاحْیہشَت کل رتکاز ادنحمت ت کل قو

 هزار مر :نولرفی لاق ؟ازار ول تیک «لزفیق هزار ام لار ءال: لا ؟اموأر لر :لرفی
 ال نی نون لا« می لاق هبغر اهي معَ ء بلع اھ و ءاصرج اهنلع دم رنگ ٠

 را :نقی لا هر ر تیگ لری هال نلقي لا ؟اَموأَر لو :لّرقی لاق
 ۳ نم کلم لوق لا « «مُهل رفع ذق ی ینا مک دهشاق : نو ,نا مال ناو ررف اهن دف رنک

 تی ست (هیلع قفتم) . ْمُهْمْیِلَع مهب یقشَ ال ُءاَسَلُجْلا مه مه لا با جهل سی نال مهیف :ةكِكاَتْلا

 ناف علسو هلو ها یلعت هللا یلص با ن هن ٰیلع هل جو ریبن ملل ةیاور يفر ۱ ےس راگ ارم 2 ET هاو ےس موم ھم
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 و عمار ذعر يف سلم اوج اد کل سیاجم نفی ریس ةگیالم ٰیلاقت ہل

 وامشلیلازاجصو رج ازرق نا وه نما ولی ىح مهیخیخجاب اضع مه

 ءضرأا ىف کل اب دن نی انتج :نزلفق ؟متنج نأ نم مع هو لجو رَ یلعت لمس
 اراق «نیولیسی اد امو : :ناف کنش .کنزامحتَر کز کن ُربکْیَو کنوخْبَسُي

e۱ را ؟یینج هزار ول تیک ,لاق بر ی ل: اراق  

 :لاق ہال :اڑُلف ؟یرا زر لَو لا ابر ای کرات نی اراق ؟ییوریجتسَ ریجتسَب ممر :لاق کنّوریجَتسَیَر

 اب مترجاو الأس ام مع مه فرق ڈک لی !کَنْوُرِْقتْستو : زیر وز تیک .لاق

 قم ٹل و لو نهق کج مات اخ عن مون بر نفی .ناق اوا

 ۱ ١ ۲ ٠  ۔مسرر مه مه يا
 لیتری سوا را را ڈا لوسد یکے دعا تر

 اک اھت اوج ےہ ناچ لت عام ییا بج شا کرک او سر ےھ وھک مم ںوتسار فاتت رخ

 ۱ اک وار ےنرکرکذ کوم )هو و آے ےک ت جاج لپ رھا TENA مور کیا الو قرد

 2-در طب ےس تالاع اھت قاب گرا کک اند نامسآیکن ادا ںیہ ی پناھ ڈے ںورب

 رف یر گپ اوا ےک یک ا کپ »هک یہ 2 شرف ؟ےھت ےک ای اےک زور اون

 امد لیوکپ آے س لوبن ادم کل چ ےک م ےنشنرف؟؟ےہا ھی د سونیک جاهای ر

 هد لات راے وہ لوفش سم و یر ذمو توابع ب وغ کپ آو یل هکر شہد رگ کی تام یادت

 ی تنج لو یک لار تساوی جدول ےک غ خ رف+ ںیہ ےترکل اوساکتچ سلم 7

 ایکو حل رگد ےس اوور اکیا لات انج ےن لو فی! بر ےن راہ ےارکں یہ تک عش فا

 زہ سط درک چاق ےک یقه یکرا فر ظ یکی ا ت ےل کد سد اں یہ عبد باوج شر اتوج

 ؟ے یھب منج لی چتر کم یک یہ ےپذ باج خس 2 رفت ےس رکنا ہانپ ےس

 شرف ۴ اتوہ ام ایک ت تیل کوے اور گا کں ےس ام رف لایت زا یک سے ںوہ تا دق ہک یہ تر ب اوج شرف

 ںیہ ےس رف اتش سا ےتوہ فدا تہب وا ساب دز تہ ےس سال کد ےس ہد رکا کںیہ ند باج



 -  005ص-صب  -,  ۸
 ںالف ںیم تعا یا کے ابد شر کیا ید تاب صنف لاک ہک وہ اج انرہادگ کت اب نا یش ش ارتش ار ۱

 ےک ناک نوش مال فدک الا اقای ترد رشک دات نئے سیم ناوج یر

 E) سرکه لا :

 در هر لم مر کی نم لاتا نادرا تر کےہ آں یاد کیا ملک

 بج بج ںیہ تست رک شرک لا کدو ےہ رپ ٹپ یم نی ز تعامج کیا کن وتو ناش ےک لت ۱
 تاريخ فنر ںیہ اپ ہی ھا ےک نا اتوہاہ رو کد اک ادت سیم سج ںیہ ےتاپوکس لیٹا یم
 منو سس تاجر کے نوتشرفح ین ارد کتا اتد ناس آروااکن ایعزد ےک اک کت ںاہی ںی ت ریس دو

 ےس ںاہک کے لار ےس ناوجپ ےک تر یل بسی لات لا ب ع چ فرط یکن اس شرف

 لر ال رکا هللا ہللا ناس وت ںیہ بسر آے اپ ےک ںورینب ےریت شب نی فہ کں و سد باوج ود؟و+ ےک .
 ےزرکل اون اک تسمه دکل ےک لات ےس رگ اتد ےس پآروا ےھت ےہدھڑپ هل محل روا هللا

 درک ید باوج شرف ۱ےہ کوک نج یر رواج چپ نادت لا اک نج کی ید باوج شف
 ےس پآە و ںیہ چیک شرف ؟اتوہ لاحایک تل کر وک جک هدر کن یہ ےتاہرفداشا ترا اتنا برے راہ
 ے زود کپ آں یہ ےن د با ےنشرف ؟ےت ےہ ررکب طاب ےزیج نیہ چپ لات لاء ےھت ےہ رر کب طیب
 ۔ وت تیل کد رکا کں یہ تام ف اھت ٹا نیک ہم ترک رع ؟ےہ ھی دک زود یر یم ےن وہ ایک کل یہ کچ یتا

 وک بس نا ےن سی نقل تام رفد اخرا یافتن هر کتا یے پآهدرکل و چک شرف ؟اتوہ لام ایک
 ںیہ ےک چ رف: ے ر گاه ےس زی سش کد ہانپ ےس زج یاد( ا ےن شرم رز اوس ےک ارادت

 شرکیہ تار لات ای ساپ ےکانلا ےئ وہ تسویه کی ںالف ںی سن! اگددورپ ےرامہ ےا
 ۔اگوہ ید پی الا ےن ھتاس ےک نج ںیہ گولی ا اد یک ا ےن

 ء تا ںیہ ہر ےک اک | را ولوج بروم ۲ رکن ایب وکت لیضف یکم د آن یا سش کد اہم ثم ا :جییا وصف

 ۱ ۔ںیہ ترک یک اپ شارپ ناءںیہ ےس ر ےک ید کرنا تقورہ ےک اس ھی ۱

 5 بل ترا ی نقی اهر کذ تار رز وج ےہ ات اج ایکرکذ کک الا لم ںوہ اھا ن :ہد اف

 اقا املا یلع ڈرا لیپ آج ےہ شکر فوت دری ی ےس ایک سب اک یی جی یئوکت رقیب



 نیملاصلا ضایر یلع .... 00۵ _نیبلاطلا نیعم

 تھ تربوا نی روا زوم زا اوج لی زچروالواچ زا ا ھ7 'مھیكز یو "داشت اچ

 اٹ شعر ی ی هلروا_ بس گلف یکن ای ںیہ

 ٠ .۔ے وتمر ۱

SSرزم تمام رک هک  : 

 ` ۔ دارم شرف ا لاو ےنرک تا ےس النصف ۔ےئاد

 نام اوز بلال: شیب ده حت
 Ea عادت هر دا ترضخ: ید ع گوار

 : ۱ ۱ وزن

 لو عیار ىلع ولا نوش لا تک نیز دیم نی نَوَ ۱۳۴۸)

 مهر در جنس مهبل كرتر امعزب مهي هه تہ ال هللا ےب ملَسَو

 ۱ ۱ ملسم هاور . ,هنع نم هللا

 ۱ 7 1 ات : ان ھما دس جرت

 روا پا ڈوکن ا تمر ہوا ںی ےل یک ا مش فرمت هی کز اتمی فال برف

 ۱ بار تبار ایوکں گولن لا سی ساز "اپ ای ات ارواہ قوم لزا دگر نا

 ۱ EET د یکسر اہ تدع ا : جیا رشت

 کر وا ےک ناروا ےہ نوھ چوت فرط یکن ا تصر کی اھت اروا ںیہ ےل یک تخ رنک تمحروکں واک یر کد روا نر

 : بلت نوک ایر وارض بردم سیکل ساب فا ےہ ماناکت یف رخ ئاخ کیانی لوم لزا

 ۱ ۔ںیہ ترک کاپ شاد, کہ نا باک سیب تاب کت رداعسرگ لب ےس تس روا ےس

 ڈش تہ ایل کام ا۔انیلر یگ نح مه :تتاضعا

 . ۔دوادواو کزن رام لار مکس اش :ثیردح جر خح

 00 را ریما تب ےہ رر یک شی لا



 نيخلاصلا ضاير لم یی 0007
 ۹ ٠ ے اچانک ایج ںوماکےک نر

 آر ہیلع لات هللا ی هللا لر نأ نَع ٰیلاقت هللا یو فرع نب ثر احلا ِلاَ یا ْنَعَو ۳۳۹ ١(

 هللا یّلص هل ِلْوُسَر یل نان لب رفت هل لقا هم ننالاو جسم ىف سیاج مامی سو

 امْهَتَحأ ان مس هو ہیلع ٰیلاع هللا یا ِلّوْسَو ىلع افق دحاَو بدو َمَلَسَو هلآ ِهْیَلَع یلاعت

 هللا نزشز غَرَ ملقب ربا ثلاثلا مو مه نجف حالا ا اف سل ةقلَحْلا ىف ةَجْرُف یار

 هللا اراک هللا ىلا ائ یر ملح أ « لا لا نع مگزبخا هل :َناَق مس هلاو هل یلاعت للا یلص

 ۱ هيلع قفتم .هنَع هللا ضَرغََف ضرفأق رخألا امر نم ىلا هللا یکَمساَف یختس : ساق رخالا امار

 فیر آس چمران لوسر کے تیادر ےس دع اختر شر فون تم دقاوولاتیرظح:ممجزت

 را شا لوسرود ےس شش نا ےس آی دن تکه ھتاسےک ملی لآد ہیلع لات لپ آی کت ارام ودر

 لنز مک اپ ےک مل ہلا ہیلع یلاھت لو یلص ڈا یلوسر نود ءایگالچ نیئاد کیاروا ےک شاپ مولوی

 ریاست ےگ یب ییرخآےک ؟ےر سود ےگ ٹیم سیم سلا یھ کیہ داشک قلع ےک نیر اح ےن کیا ےس
 نا ںی مایکد ایام فاشرا ےن ملی ہلآ ہیلع ی اھت یلص پ 1 وے وم ر اف ملی لاد یلع لات شا لوسر بج ایگ

 ابا را اکا ات ایک نجر فرط کا المو را ےن بیا ے سیم نا ؟ل و الت لیئ ےراپ ےک ںویمد آنت

  ںایلرک ضار عا ےس سا یھب اش لک را یک ار عا ےن ے ر سبق وا یک امت ایک اترا رش ےنے رود

 ةَقلعْلا یف جرف ئارق ۔ے بیغر یکم ےن رکرکذ روا ےہ نایک ت لین یر سلم لپ تی دص : :حیرشت

 کشش کد ےک ںی رکذ شاپ ںیم مع جمے لس سا: ایکٹ ںیہ و یھب ےن کیا ا اهي سلف
 کے اتوہ مولعم ےس کاکو ہت فیل ور وا ایک یم ت ۰کم ایح ےن ےرسود ُمْیَلَع نجف رحم ۔ۓاج

 ` شرعی نصرت ضر رخالا ناو بس رد ض یتا انچپ سنا ساتن روا فیل

 مای اھا کر انکو دایک ۱

 قو قران مک ج ۳ تاک تنس«گداشک ن“ جرف :تاخل

 ۔انرکی اررکور ءا رک ارعا نک زظ ےہ ناور ےس ںوماک

 ۱۳ ما دس 5



 متن شایر یل ا 09 ۰ EU . نیبلاطلا نيعم

 شک رضا بعلت یر ام تر تی دع لوار

 ۱ هما کت ای مک پسند 288 ےہ کلنگ ےہ نال

 : ۱ رک ٹی رذ ےک نولاو ےنرکرکذا 2 شنا

 ع ىلع علل یر اَت رخ ل لاق غلات هللا یو را بوس ییا نعو (۱۳۵۰)

 ۱ مولف کا ا مسج ام ملل لا و 7 ُلَفَلِدِجُسَمْلا یف

 هللا یلصلا نوم نِ یت حا ناک ام مل مه منع ْمَل یتا امآ : لاق کا ا انسا

 ٍقْلَع یلع جر رخ لو هلآ و هی ٰیلاعت هللا ی هل لْوسَر أ : :ینی عیب هنع لَا مَلَسَو هِلآَو هيلَع لات
 وز ده متر نا جز تا لاق یا نی

 نوت تی کفن HE : لاق کا وا لج اموللاو اراق کا م هجا ام

 ملتسم اور, گنا مکب یابی هلن یراق لفربج ینا

 7 ےڑناع کا مس لار( مر ی رپ ست شیشه تر رم

 0700 ایف ںی یش ںاہب ےل سه کر اتار یکایک شل یک ایا فوق ال فی رشت

 مکی کد یکم ےک سو مس شا واشر ںیہ شیٹ ےئل ےک ر قم یا فرض یک موش ےل ےک دصتم کا فرض

 وجوہ داد برقاقتا ےس ملن لو یلع اترا یکسر لنا لوسر خاور مس تی

 دے نام ںیم مکس دھبے کیل واتر دراز
 دا ایارْف تف ی روردا ے ال فیر اپ ےک ہقلع کیا اکیا( )یر آو ياع یلاھت ا یش لوسر

 ۱ قوا کم السا یک ےن شاک ں اے ےنرکا دارگشاک اب اراک کلات شرعی نیک

 ےریمم ال لا یلع 27 اقشار مس اوست ایام رن نئاصارپ مد دا ید

 ۔ںی ہرا فر شف عدل د ڈے راہ اھت ڈاک دایر وب فور ال فیر رت اپ

 دل لا لپ آہ نایک یت ڈار نیرو یک کہا ید روز : جوی رشت
 تراکم ات ما بنات بس مک ریل لات شاپ آن جا روبی دفاع 1 ی

 ۱ درگ روا ںیہ ےہ روہ شوخ ین لار ن بشی یر اتم ےہ لا تیپ شاہ نج اتساک
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 ۱ ۱ چت کیا کت بت ےس تا یاب ہی

 وبدا تراک روم کو اداس یرکذ ایکن ی ےس ریل رشا یواش: :ہرکان

 وہ یل غ ب شوج ے اچ ایکر ات رطودباا؛ےدیبزذ

 ے ذمح همان شک ۱کل وکولدنچ قلع کرد فا اش تحمیل فاع م مفلح :تاغل

 یر لعافم قاب ایم ناب اان تستر ترک یر چا را ا ادیمحت دمخ ف یرت

 ۱ له نئ او یخ ادم اعدلاورکزلا ئل تست

 رع لیت شرا یس یردخزیعسولا تیر :تسی دیوار



 نیحلاصلا ضای ی و O سس

  ءاسملاو حابصلا دنم رک ذلا باب ٠

 ۱ : .نایاکذ سد ماش

 فقر نا اعر رت کیت یف کل رک : ی لا لاو ۱

 ۲۰۵ :فارعالا ةروس) نیل

 تا راک تر اتان یز لد اوکب ر خسارات اي ےہ ییدنوادقداشرا:ہمج
 .ب كم و رضا نی ن ِلْيِصَأ مج لا لا اد تمراش اش لاردا اشوان ےک

 : :rs) :هط ہروس علت مُلا علل لبق کیر نحب خیر :ٰیلاَعَتُهَللا لاَ

 تھ ہک وک 12 تک طاس ےک کب داچا: بس کاوش

 7۲ مه :رفاغ هروس» اکیا یشعلاب کن ِدُمَحِب تک ا :ٰیلاَعتُهَّللا َلاَقَو

 ۲ عید طریق عاب کب 0 ےس کدنوادخواشراڈ رج 7

 ال لاج روش هه ك تسب امس اه رکیز رت ئالا ی هللا لاو

 (۳2۰۳ ۱ :رون ہروس) هل رک ن عیب الو هر اَجَب مهلت

 (0 “27۳-2 :ے یئارگداش اکے اش ل گرا: رت
 E ےب نیت منش

 د تو رفت

 وک :ص ہروس) یار ی "0 ۰۶ی٤

 کابل "ماسک ناک گرگ لو ژاهپ ےنمھا : ےہ ییدنوادخداشرا:ہمجھت

 مک وہ لی ما سا سیم سٹ “ےس نایک نر کر کاکام اشو ںی رام تا آلا: مالکعصاظ

 کشد کیا شام رپ یک چ بخ کک کک

 نمد مس هاو بیع یا هللا یلص وللا نشر دت پہ وہ چ

 هیجانی صفا ملا م مع بای لب« وم هللا قاب :ییمب َنْیِحَو حبضی نيج

 ے٠٠ یلس ور اور لاا



 ٠ نینحلاصلا ضاير ىلع 7+ 0 . . نيبلاطلا نيعم
 ۱ وہناظد کا ایا راش ےن مل شل لوکس تیز تا تر رح: جت
 . صید رب مگا ا لے سا ش تمایق شن لے ٹپ « هینخبو و هللا ناخب” رم

 -ہدایزےس لایک تامل ار ےک سا

 مارک ی لار رب متال فیس :حییرشتن

 ست انها طی ےس ب اف آب ورم اشروا مپ ےس بان ول کت امن اک ںی تام رف

 ۔ارەرازءار/دایز ایز( ) 5ار ۔ارکم اش می ہار کع جی :تاخیل
 5 ۱ را داد املا کا قد تی جت ۱

 ع لاتا شود رپ ولا ترشح :ثییرع یار

 ` تقاضے ںوڑچ یر پز
 لق: مطلع ی یل یئ یف هی :لقع لەت مر ةنخو ء٥ ۱

 سو کت نام ی
 ورا کاپ مور ول یت لا بک دیک یہ ےت کت یاد درت لحن نر یہ دلا ترم رت
 لالا لپ ا یکے اتش و یلع نیت شا یکم )اشا لوس هال
 لاتا ںوہاتہاپ ہاپ سج قل ام رس نم بالا ہللا تاک غا تت ےک ماش قر گا: ایام فداشرا ےن مک ہل ہیلع
 تی نات ےک وب ل ھڑپ ےس رس قوق ک دیک تامل لاک

 لما نا موکت پتا ج چ نایک تای کت اا اال ٹی دم :حیرشت
 مال مر باغ درو راک ںیہ ساب رفتار حس فن وا ےہ مالک شا ادا اے تامل یگۓ اجوہ ۱

 ۱ ۔ےرافخ جل ےک شما

 تار ما یہ ےک امر رفرازہ7 0 ٤ل ےک ا ےہ اتھڑپ تام قد اج ںی تام فن دلا بظر الع

 5 ۱ تگ بال چکش



 1  نیهلاصلا ضایر یلع 1 ٹک 0)073 . . .  نيبلاطلا نیعم

 e ي٤ pe NE ارا تۋ( )ع یدل وچ ن برقع :تاخل

 ایا ارج« رط. کوشت

 شا سگ ٹیدح نت
 لات طلا ت رح: ٹی دور
 ۱ ءاعد کم اشد

 ۱ نبض مه : جیم نیو مر ها هی تل یلص یا نع ۱۴ ہ٣)

 ت کیر ایسنا کب مه لاق سم دو روش کیلو ثْرَُب کیو ایت کیو ایسنا کیر

 .. حیحص نسح ثیدح لاقو یذمرتلاو ذژادوباهاور .“ روستا کیو ترمن کو
 27 اهذ ءاعدی تقو ےک مور ر یع لات لپ رک تاور دع یل اتا یش و رپ ولا ترضحح: جت

 ۱ لق پا مارا ا « رول کیلو ثْوُمَن کیز اَیْعَن کیو نیس کبو اب بم مه

 ۱ تر روا ںیہ ہرش زم پے ی لس پرو یکم اش یر ذ ےک ناساد لش ےک پروا ای ا
 رفت کيو اخ سو تی رش سو اےک رم
 : تاپ تتر“ روشنلا تکیلاو

 تھکن sS | شش نرو من تردد :جیرسشت

 ۱ رکے اھ با رنک برو ار ناو سارا رفاکپد یگدنز

 ۱ تملک مروا تیفاع یبہ ناروا سات ایت ےس بر سا لی لو اا

 تر

a, ۱امنا یش ارم اش یت یس کیک حب  - 

 تار باک رتا نسو ب والا باک ارزش: ش ئ7 2

 دع قاتلا یت وزیری وبا تر :ثی دع وار



 نیهلاصلا ضایر یلع )174(  "ہہ. نیبلاطلا نیحم

 انگ ہا ےس ناطیشو سٹ
 نیم لو نک ىق لا یر ین رک عید یر عو ۱۴ ۳ ۱

 یی مغ صأا توش ریل لف: : لک تی اذاو ثعَبْصأ ادا نوا تامل

 هکر یو ناطیشلا رو ییثت ر نم کہ درع .تنآ إب ل نأ ده :هگیلمو ءْىَش لک بر ةداهشلا
 یذمرتلاو دؤادربا هاور .“کَنَکْسَم تا اار تینا اذار تیم داهل“

 یا پآاشالوسام وس را 7 و وا تر

 را علف" :ورگ اس ایا اشا ےہ مل دریل اتش پ آم ںورک وج
 نب کب در ا ثنا ا 40 ال نا ده :اگیئر میت لک بز ووشو بتلا ماع و ت اول

 .ارتلاسا «تکعفجْسَم تذْأ ادا تیسما اأو تب ادا اهل لق "هکر یو ناسا رو ییفت وَ مش

 تاپ سا ںیم کک ام ےک یاروار اگر وپ ےک زیرہ ال رت نر ناک لس نت زا نو

 ناطیٹردا ساز پ 1شب نیب رب ی پ آم سی کال ےک لن تدابع یوگا پ آں وہ دیاگ

 نا مارا ےا ا ایام فواشرا ےن ملی ل دل ادا لپ ۲, ںوہ انکنامہانپ ےس نسب لب تکرار

 - الملل ر بجروا ماشروا وات ایک

 ۷ 0 750 عیرشت
 نے تو طلسم رپ ناناوج ےس ناطیش ہددارم ےس نیل رشت رفت ت الاخ لاش روا یاس لدآ

 لا ۔کتا یم گیم را رم رطف آے( نم ش )الاد ےنرکایپ الاد بک ربا :تاشل .

 تل لی رپ نکے ا1 ( سج ف) معیت سبک کم ضم او« با باغ وی اع« باع( ش)

 ۱ (ءاسلاو ئابصلا قلی ب ب) تاگ لا ق ی ر تلاد بد الا وادی نم: شید مت

 دع لات شا یم بر ولا ترشح :ثیب دص یگوار

 ءاعد ماش

 اُ و وار یل هللا یلص ول ی اگ: لا علت للا ىِ وزغشع يا يعز(۱۳۵۵)



 نیحلاضلا ضایر ىلع ٠ ٠١ . تو یے نیسلاطلا نيعم

 : یار لا “دل کیر ال هدخو هل ال 0 هل دمَعْلاَو ولا کلم یسئاو ایسا”: لا یسئا

 ریو لیلا وه یف امری کلا برر راس هما لو کلم هل" نهي لا هر

 5 کل وزش لكلا نی کی هر فا لیلا وه یف ام ره نم کب دوو« ادا

 عرفات تخم اض کلذ لا "4 او بل راثلا یف باغ نی کب دو تا

 ۱ : ملسمہاور . .هلل کُل

 روت یر 95 حوت شر ور چت

 مم هل کنش ال دحر هللا ہل لر ولی محل هل کلم سنو نیم: ےترکاھ ڑپ تاکی 7

 ووی یوا وک لات امن ےک ےک یہ لاتر ڈا ںی وام اروا ےہ ئل ےک یتا تماشہ یکم ارد یکم اش ےن

 ۳ یاس تام کان ےنپ آ/ےلاخا ارمرکں یہ ےک یی دص کوا سی کیش وک ا ےہ ایک دو ںی

 دب نرم ا مزه نفری کلم | بو ریوی لک یل زهر دنا هلو کلم 4: ۱

 بر رز رتکلا هوش لسکلا نی کب دف بر ادع رم لا وذ یفام رَش نی کب درع

 تل یا و ها یف باغ الا یف باغ نی کب

 تپ آی وا ےہ دعب ےک کارواش تار اوج وہ اتر اوس الب سا ےس پ آ آشا برے یمےا :ےہردداق

 ے فیل اد وا لا بدےہ 2 ارواح تار اوج ںوہ انکا تا لا

 ۱ پیت ع با کا لا ۲ک ذوو وبا یر لا لو ات چاپ کت
 ` هلل کلملا حب خب( هلل کنم ئاوامت سم ابم)ش ساروا ةع تام مولوی لات

729--3 : 

۹ 

 راز تیبا کنه پا اے راجل بابت اکے ڑہوکمماشد اکت ارب روکرب الب تیم : حیا عش

 نو از لاو نامتفش تر آداب روا لاو ساکت یفاع رشت کاپ لاء رض ت تورم لامر تییچولا یک لگو ۹

 ۱ ۔ چ وہ تردرشوکن فا تتورب یک سج ےہ ءاود) ےہ تس اورد له ےس 1

 طلاق آق بج لب تو اعلا الع اد یک کم اٹ ےس یاب امت لٹہکراپم ٹی ده روکے هد

 ربا کیا یا کے ہ تاج نل ی اء ےاتی درک عںاوولاوکت اع سا ید رس ناچ نگر اب تاپ مدد رعب ۱



 نیحلاصلا ضایریلع ےت (7) ےہ __ نیبلاطلا نیعم
 شش را باد اپ وہا تاجر شک دنب سش ی ایا بلا ہوس ۔ے

 3 ۔ ںی ےتاجو+رازنہ ےس سا یگ وا

 اہ سک ربک هریک ام لا اک سپیس ) لس لكلا :تناشل

 ۱ :I اد ءاعدلادرکلا نمک :ٹیی دص 7

 ان ترا یر وح برا دیک ت رطح : ٹی دع وار

 ` تا ےرچرہ

 یلص لزشز نا :لا علل یی وم و مطب خیل رخ نعز ۱۳۵0

 ارم الت حص نبجو ینیفت نی تتلو دا هللا وُ ل ارق: :مْلَسَو هِلآَر هيلَعٰیلاَعَت للا

 حیحص نسح ثیدح لاقو یدمرتلاو دؤادؤبا هاور .ٍءیَس لک نی کیفکت

 ماش بج گایا رفےن مو لآ یلع لات شا لوس تک ںیم ےتا رفع لالا شر بیشتر + مر
 ا 2

 بدم لپ جم سالا بر دعا قفل بر دوعا لف « دخ لو ل اے کعب جددا ےک

 ۱ 5 ۱ یں وم یناکوکم زم

 شتاب اض ںیہ لاضفور بز تہب ےک لزتروسنا ےہ ۳ نم ترم نت. ن٠یکں تروسلوتت نا :جیی وصف

 بیگ( آق وال ئاخا؟روس دخ هللا ول

 تگ اش یاس ساسی ایی کچی بط : تکیفکت
007 ۱ ۱ 

 ۔ےۓئاجار جات ی حج یوق وا ے اہک د لو کود ناک آم تیاری ۱

 جرم نج نت یر خو لواردارفد را داچوکن ای الا قلم الخ اء نور فاک+ روس ےل ےک ےک روا زظ تب

 اس٤ رت اب نر یی چا هنگ دم ۱

 ا اف, مک کیف جن اس مع تم :تاغل

3 



 یه اير ىلع ا و ١ ٠)7 نيبلاطلا نيعم

 اقامتی بال تاک رتلد بدل دا ثیدع 2

 ۱ نرم ناظر هی درد اھت ےس قکلیبقردع لات لا یر بیبطن لایک ت رح: ٹیدحیگوار

 ` ۔ںیہ وقتا یاور نیک قو

 : تظاطے ںیہ رای روا ف لاک

 امر لا وع ىلا هلا یلص ول ومر لاق: لا نع لات هللا ضر ناَفَع نب نامْغ نو (۱۳۵ه)

 ضر یِءٰیَه هما عمر نا لا هللا مشب ہی: ی لک واست مری لک جاَبَص یف لقب نما

 ۰ ۰ یلمرتلاو دژادوبا هاور . 1 يک رشت بزم تامل غیا رخ مش یف ا

 کا ا اشا ےن ل م لاتر یس لا لوس ںیہ ےن کت یادرنخ لات شد نافع نب نات ت رطح ج7

ISیفالو ض الا یف ءس هوسا عم یک ۷ ْیِذّلا هللا ےن ےب ںی ےن  

 ےہ تک گمان نکے مان ےک لا سا ورش “ىش رضب مَل الا ارم تالت ميل مْیِمُسلاوُهَو ءاَمسلا

 ۱ عڑکشیعوللےڈپمغببمش لال ارضا

 اکے یر ذ ےک سج ان سما لاک بم ابا ام :حیرسشت ا

 کیا پرواہ فتا او یے لاوحا ےک کیا دد ےل کا« ناطیش اب و ن نانا وچ رواہ لوک وے اتکا یب ےس یئارب

 بت اکی ای الا کس ایپ لاک اصقاےس لوکس اج آں یم نا اپ کل اوج ےہ ردات ی تندر فی

 یکتا ےس تا اود ناسا تلین تعا نھڑ اک اظ و نا عرب

 راک و تگ و از ندا تایم ش ںیہ ےتا ار الع هد

 د ادیت اہک نس لا اتر یی هوا سه داب ےک دعا شر قور افر رر

 ٤ بلوار نیم امده جک وا ںیہن یھت

 تاچ« ام( ورک اند ناصقت (ن) 2 روسيا: :تاشل

 را باش بم



 نیتلاصلا ضاير یلع تو ےہ ` نيبلاطلا نيعم

 ےن کل وقم لسا لیٹ م السا رقیه لوسردامادروا ثم خیل ب دع اتریش نافع نک ن اتت رطح : ٹی ره یوار

 ۔ د ل اس 42ص عاکتفالخ کن اء ںیہ یاش ںولاو

 . مونلا دنع لوقي ام باب
 5 نایک تقو 2 روم

 نیل باللا یلوڈ بای را لیلا فالیخاژ ضو ت تونشلا يلح یف نأ :یلاتهللا لا

 ءنارمع لآ ةروس) . ضرر ات ا يلح یف نرو مهیونُج یل دف مای هل نژرک ذی

 ۱ ۱ )ا ۹۰

 EZA ی سس اغرااکے اش ل ی یتا : جت

 ےیل اشک لب ےک کوایک اتنا گولو و کے سے تاج یکن یے ےک لا اد ںیم ےناج

 بار ےتر کروں یم ےنوہ اندیپ ےک نکی زروا نامسآروا یھب لیک ء یھب

 "ک۶ ٤۶ اچ تقی: :عیرشت

 لا تعششر کر دوکں و اتن نا ت درگ ےس یک را ناسا رج نا بج ںیہ ںایناتن

 ا ںی ےک ۱

 ءاجد کت قو ےک ےن دس 1

 هی هل یّلَص هللا لوس أنَ هل یز نیا اتع یا نیز بل نو )۳۵۸ 

 یراعبلا هاور . “ت ومار املا کیش”: لا هیارف یلا یوا اذ ناک لس

 بج مد دل را لوس کے تیار دعا شر واتر را اتاقی تر جت

 ںوہاتوہہدنزرگےن ماناکپ آل یا شا ا “ومو احا هللا کیئُاب'ےا وے اچ کٹ فرط یک رسا

 ۱ ۔ںوہ مروا

 ان را پنگ ٦پ فرش ثیرع :حیرشت



 'نیملاضلا ضایر یلع .٠ ٠ ٠)٠٠07 ٠ نييبلاطلا نيحم
 یاب شرایقحناےک کپ ابا تومروا کرته ٤6دن انو الی دوا ےہ ٹوک جر 20 اتوہرادیبوک

 ےک یر زات تور تاب ےب نا ڈے ایپ اتر ویب بخ نانا تادرپ ہے ایگ ایک ررر ی س امو

 000 ارب کیگنز رگ اج بجود لیوا دام ے تش کی ا «پ او۲ ید کشا گدنز

 ۱ کرم سرخ کد شتج سگ« بم گز کا رکن ایگ تاب
 ٹر ی ارفا

 دی( یو نر ی ارام ارت یرآ :تیاخل

 ا ےس وج ۱  قاشاءیرب مقتدر

 بلا شی رفت نا ترس تیم یوار ۱

 ہفظواک رکر ود ٹو ات رب و

 هللا یر هما هَل لا مس وع الل یلص ولا لرش نه ی یضزر يلع ْنَعَو )۱۳۵٩(

 نیاز کمر ورق کن تك خت ی کر تی اًدأ:اَمُهنَع یلاعت

 قفتم . نثر االت اذمخاَ

 دز را 27 زر یفز نیل ابر جی : ةَاَوِر یفو
 ۱ ورا ر yy ر

 ۔ ورک وہ ہٹا بحر ما روا نل بجر م۳ واردات رم ۳۳ ورا ںورتسا ےس بجا سا یادت

 ےک اکہ ہجر مکا اف تر یر او اک برم را ا

 یا گم ے اوج تاج بیخ کھ تار تلک اھت مال ٹیدح : حیرت

 ۔اںیہ 7٠

 و ی و اھ نھ

 با نھ روایت 33,33 کل یاری الت نم مسا ب جرم 34ر یگ 33, 33 یک ےن

 ۔ ےب ناب لوھ تای ا تقو ےہ روار عا ےک ا قارچ اچ زہ کر 34دو



 نیحلاصلا ضایر نع OD ےہ . نيبلاطلا نیعم

 -ے اہم لا ی ردا وات فیل غ ےہ ےک تاج اک یہ ےب: هاو ۱

 ترا جے ک عجم ےک عاصم ان دان ٰیوآ ءامعیوآ :تاشل

 معمولا قمر تاوکدلا و ت اتقا ف یراق عی: ٹی دع ی

 ےہ لاردا نس یخی ادع لاتر یب یر پن :ثےردعگوار

 ۱ هات امر رسا لیپ ےس ےنوس

 ار :ملسَر ہلآَو هیَلَع ٰیلاعت هللا ىلَص ها لوس لاق :َلاق هنَعٰیلاََت هللا یر ریش یبآ ْنََعَو )۱٢١١(

 یر کمشاب" فی غم ذی رز هل ار شش شارف یلإ مکدخآ یاوا

 تی هتلر نر ءاهفخ اهم ییفت تکسنأ نا ۂُعَفْرُأ کیو ینج ثُعْضَو

 ۱ هيلع قفعم .“َنْیحِلاٌصلا

 رب ام بار اشرا ےن مل ل ریال ڈلا لوسر کس تیادر ےس نع فانت لا تر هر دلا تر 72ھ

 رپ ؟ای آن لپ تما یاب ےک ایک ےہ مولعم ایک سارک ل سا ے اچ ایل اھبے ےرانکے داچی اکے و و اب

 اهتسزا نو« اهنخزاق یبفت تک نإ عقر کیو یی تو ین کمشأنب" تڑپ امیب
 رار مر تسا دلانا ےن سیا برے ارتا مان ےربت "نیلا صلا کدانع هب طفختامب اَكهظفخا

 ا یک ازت رک ترور هر رپ سا ذی ین رک ین در یر فقر و ھا تا یب ےس تار
 ۱ - بس ترک لات یک ں ورنہ کیت ےس اک ارف تا حر

 ETS 9 9 کت ا ایا 79 0 رسشت

 لت امر ھتاسد قت اس ےک سا ٤ےد سابق مر ید سرک اد کے نگه

 ۔ۓاجوہ یہ تشات

 شاور ی ایڈ بل نخل توتا کرتی کلا ۳ ا تکسمآ

 اراعا یک لاین اطع کنز ہرابود پآر گا یر شک ترک

 ا ةقالخ.اار ےن آے .الاذ ےۓنآش ری( نا : قلم عام( ن)ءانرکل ال انڈاھچ ضُقتَف :تاخل



 نيحلاصلا ضار ینلع ۲ 3 )81( هی نیبلاطلا نیعم

 یہ و دبع عت کا نر عضو تحض او با

 ۱ تار لاکر ادا لسی 2 تایل کرم 0 02

 ..نع یلاغت هللا ی هر با تر: ثیدح ار ۱

 اج نک در نب پاپ ےس سوم

 لا ادا ناک : علت لو جلع ىلا لا ىل ولا لرش نایت یی اف عز ۳۱۱

 ا هيلع قفتم سج تور حسو کت رو ون ی تان

 عجب هجا یلا یزا اذا : لس ها هيلَعٰیلاعت هللا یلص هللا ین أ :امهلةََِر یی

 سم «پاثلا برب هو لو < لا بر هزم للو احا هلا رف لق: :اَمِهیِفارقَف امهیف كفن م هيم

 بارم الت کبد هی نِ لقا اتو ءاھُجَرَو هار ٰیلع امهب ادي ءوِ ٍلَسَج نی عاطتشا اَم اّمِهِب
 ۱ .قلرالب تب خفن “فلا” لا لْهأ لا .هیلع ققتم

 “ل۶۳ زس و اتش لا لوس کس تیاور سان ترا تره جت
 کد راہ ند ذچ اپ لود( ری )ماتم ب لوود پروا توڑ الا روس قلل خرو الخ الا ةروس

 E ( مسو یرازہ)ےت لی

 نا 001/007 :حیرشت

 ہک ات اچ انھڑپ وکل روس نا تق ےتوس یار ےس اج کت ساھخرد کد سیم تے عو اگراب یک اھت لا هد ےک

 ۱ ۔غئاجو لم ام گپ شان اسنا فرط یک سودروا هاچ« گپ هم نش

 ۱ ._ے عابر ناروا قلا عروس وعم: ورکا ف

 "0" شک ت 000 مس اراک ( نن ض) کن : :تاخل

 یلآ داسجا کی اورم دج سج .ةوجر کار جے یا ضم ذو مشن اسار

 ساز یر ی باما سر تارا :ٹیدہ رخ

 اهنع ٰیلاَعت للا ٗیجَرَکت ا لی تمل. تر رست ام ترنم نمو وم ما: ثیبدح واز



 نیحلاصلا ضایر ىلع © ںومز . .  نيبلاطلا نیعم
 ۱ ءاعد یک رس

 لا عین هللا یلص هللا لول لا لاق علت هللا یر زاب نوار نعو ۷ 2

 "هل" :ْفَو مَا کٹ ىلع عجطضا مئورلضلل ک َٰرُسو اصن کَفَجْضَم تیتا ا :عاسو

  اجنم الو المال کیل ةَبمَرَو ةبغو کیا یره جلو کیلآ یرفآ تضْرفَو کلا ییفت ثملسأ

 ور یلع ثم ی ناف "تل سر ىِ کیینبو تلر یل کیا ب ۓنما کیلآ ال کنی
 '' هيلع قفعم . لوقت ام رخ ْنُهلعَجار

 مت رو مل 1 AE GE روف جت

 میان " هر امد رژ ٹیلرپ ٹورکں یک زر وہ ترک ےک زان کا عی رک, وضو اش رسا بج

 اجنم الو و اجلع هل کیل بو عر کیلا یره ثنجلاو ککیلآ یرثأ تصوف کیلا ییفت ثمتسا

 و «تلَسْرا دل کیس ترا ىلا کیاتکب كتمآ کیا الا کنم "

 ریما کت شر کرت لا فرط ی رت کیک یا ےن یش واک رپ ےر جاسک عرب فرط ربت ن خر اناروا ید اک

 نامیارپ باک ا کرت ےن سش ؛ںئیکڈانپ او و ےب ترک اشک یر نو تھر

 | تررظف لآت وم ترک ناپ تملک الی رگ سیا ایر کان: لوسر سلنا ین اس ترا رانا ےن وج ا ال
 ۱ رکا ھڑپ سر آ ( لب ےس ےن ووا ت ام ناروا یگ تم مالسا

 یفسرواو+ گپ ا سس یا ۔ ے اوہ مولعم ب تسصماتوسرپ تورک لب ادروارگوموضواپزآ کیا سیٹ الاپٹیدع :حیرسشت

 روا ے آی یک اخذ ارز, وب شی او ےب ےس سا ںیہ دتا ہد ایز تہب ےک نو ٹو رک یادو یگوہادا یھت

 اعد تاکو روک یب دعب دا ملا کل تکی را کل دوک از انوسرپ ٹورک دلت اباد

 درب ےس ایپ a ارو رپ ےک پآت الا ماق ای ہک سراہا کک س تارکگ ناد اج ورک اب 7

 ۱ لو ترک لط

 ۱ زر هه :ہرئاڈ

 2 الم ۔:/ےناورکررہ شا -فرطب« باب «هرانکل قش“ گورا تل عجطضإ :تاغلا

 ایکس « ا ناله جا



 . نیملاصلا ایر یل... ١ ٠)6 : . ٠ . .نییلاطلا نیعم

 و وو قرن
 علت قشر ب ز اعلا نم ءارب ترشح : گی دع وار ۱

 ۱ ۱ ۱ ءاعد کل ےس ےنوس

 بن ی یو بک مل لو علت هل یلص نیل نیل هل یو سن نع ۱۳۹۳ ۱

 : لسم هاور) ««یوومالز هل ٗیِاك ال شی مک ََوآَر اتاق ناقسو مع یا لل دن لا

 اے اہ فتا بج مور ویلا را لوسر نکہ تیادر ےہ دع لات نو تر چ رت

 _ بکر شرات “ومال هل ٰیفاگ ال نمی مک زار ئاق اقسو اتمع یا للدم” اف

 استیل اکن یش ںیہ کلیک ہت یا
  للادذ د و

 تر “کت اکر وا يک یم و همتا :حیرسشت

 کت ایر بم ایکن ا ٹیم نوم یی یکے اچ روک ںیہ تاناوحےرامم تہک اب نت لس روا یار ےس ںونا رق

 ھی ییہ یر یکزورروا سپس وا یو یر ےک همسر ےن سنا

 - د0 اہم ٹیم ایکن مک ن نوک ای اوت

 رو جو یس فا قم قس اتاق س اک: اھکے مگا الكاك نعم :تاخل

 و

 دع لاتا یک انی |ترخع:ثیبدح وار ۱

 ۱ رخ عو ون یر نوت
 نا بنا مّلسو هلآ و هْیَلَع یلاعت هللا یلص هللا لوس نأ هن یلعت هلی یخ ْنعَو (۱۳۱۳)

 یذمرتلا هاور . “تاج کیت زی کن بق مهلا” : :لزفیعف هح تخت ییا 4دی عضو درب

 تارت تو ئه هل ی ةنصقح ور نم دواد ربا هارو نسح ثیدح لاقو



 - نیهلاصلا ضاير ىلع . موم ٠ نيبلاطلانيعم
 ہللا بچ کی کہ اہم تداع 3 ی رم

 مری کال نیق ملا ”'ۓسڑہ تام تک ےہ ےک راضر ام بادی دار اکو ھم ہلآد ہیلع

 اگه اھا ےک رہ تز ہراہددوکل ور پا زور سش نایت باذغ اور سا! اےا “کذاب فی

 ے سا تو یک ےس اچ گمان ےس باذعےک لات درپ کن اسنا پر مولعم یی ےالاثیدع :جیلوشت

 ۳ 7ا0 009 اپ دلا ےس سب ساب ۳ ےنرکل یار جد«

 ۔ےر ۱

 تار ےن ملی ہلآد ہیلع لا لپ آں نیک پ کتا یک

 -ےایگڑپ ءاعدیب یک تو ےک ۱

 مکی ما ںی ایلیا لپ آپ ںیم مے ںیہ ان اویل ال پ آل وش :ہدکات

 ہم

 _ گیٹ انی (ف) عایق قو( ) ٰییقراض ہن ن“ ادڑز(ن) در :تلاشف

 ۱ -.ح ۱ اور ادیب تالیف (ل) ۰

 بم دا تالش شید 02

 097 باکس بعام عترت نام ندیم تر ٹی دم گوار ۱



 ااف ` ا 5. ا ` نیسلاطلا نيحم

 ` تاف اوددئا ب اق

 ناک ا امر

 . ' ءاعدلا لضف باب

 'نایباکتلیضفیکءاعد
 ۵۵ اغ رو کل بت ینزغد مكر لاو یا هللا لاق

 کل ارور: کراہت رای دک کب ا رے گروپی ےس اھت: ےس کر نوادخواشرا مچ

 ' (۵۵ :فارعألا ةروس) نیما بحل عز اعُرْس م بر اردا :ٰیلاعَتُهَللا لاَ

 ۱ ن لات چپ کن ترک ا لی تورلا دے ارو چبا گول ې کد فادضراشرا رمز

 اٹ کلہ
 TT ا ید ۶ واع کلاس اذار :ٰیلاع هللا لا

 رد کید یاس چر

 درک ساندرو رھدو بش« یکے او ےن کت س اورو شکل و# <

 ۱ ۱ 12 ۱ ءوُسلا فشكرا اأ رطل بْب نم: ی هللا لا

 ات ورک ت یر اچ ات ول ود بج جات کد را وج تاذود: ےہ ید نوادخواشرا :ہھرت

 "مس 7 :حسرسشت

 ی و ھے و ے ا وضو تاچاع ممتاز یک اے لاو کن امد

 ۰ و ہہ پ لات ئام لاو

 5 لر در ملت 0ہ 7 مرے روا ےس اچ نر ءاعد

 دا کا کس لو ھی سوق بد ادا رش یاد رای

770 + ۱ 

 یونگ ست نو سس نازچ لا اکے لا



 نیدلاصلا اير یلع DS نیبلاطلا نیتم

 . بل شزوصر اچ کت یل و کءافد:ہدنئاپ

 )١( یوم لواری ےل و یکء اعد ےسج _

 وب ےک سر لوقروا یک ءاعد (۲)

 نام اد سرب ےک وک لا لات دارد کے ےک دو اید (۳)

 طلب تر لاک ا نت تیلوق یکن اروا یکے ل ےک ماکککاتدءامد (۳)

 ۱ ۱ ے تدابغ یءاعد

 ہاور .ُةَداَبلا وُه ُءاَمُألَأ :لاق و از اع یال یلص ی توش شو ۱۳۵

 دواد وبا

 ملا لب Ebe ۳ 7 1 یی رس قاتل شر نر ج7
 - ےس توابع یت ءاعد :ایامفداشرا ےس

 ور اد ترق کات سا ترک اما هه ام :جیرسشت

 ۱ تار ایظااکت مارنروآ

 ءاع توا چاپ کر کج ےس ا ف رم ازا چ ناک اترا فرم اد ےہ حدود اب ہو دایر

 ۱ ۔ے اچانک

 فتا نر بک ی اع رع ص7-2 اپ ۂخال :تافل

 (ةداجلا باع دلا باہ )اور یز او3 الصا ب اتوار لان: یی

 دع لاتا یش یشن امت: شیب دج وار

 ےہ رف شپ اں واعد اج مل ہل یلع یھت لا لپ آ
 سو هو يلع ىلع هللا یل هللا لوس اک :لا اهنَع ٰیلاَعَنُهَللاٗیِضَر اَمِئاَع ْنَعَو ۱۳۹۷ ۱

 يج وانساب دواد وبا هاور .کلذ یوی ام َيَوء الا نم َِاَوَْلا بجَمُسَم

 ژل ورداروا ےھت ےس کر نیپال و ید 1 آر یلعشا یر کیک ینا ابن اھت شیشی شام ام تر :ھت



 ۰ سس یا مو ٠ نيبلاطلا نیعم
 عید

 ات ےن ی تل E 2 “ھ۸ ےالپ تبع :حیارسشت
 ےئل سا ,سیم اج یک یمن اعد اف نونس مکس یہ تام فع الع وہ نٹ تہب موج روا ںوہ ےڑوھکان الا ےہ بلطم اک احد

 07 امام 0+0 ای تاب کر سود ںی لب امد اب ہد بیا ک

 ۱ تک مرد یر 3

 ۱ نا بادل مطا( املا زاصا بازو اد لا: مدح اجر

 3 : بخار یر قی دم ام ترنم: تیرا

 ٢ ا ری وی یتا کپ ۱ ۱
 مت هل یعنی یا ناگ : لاهن یلاغت هللا ٗیِضَر ستا نر (۱۳۷۵)

 ہیلع قفعم . “راثلا َباَلَع او هنسحع ةر یر ةَنَسَع الا یف ان ملل

 ۲ هاب اك واک رغ نر یو رعب وعذب داوا سنا ناو: لاق هتیاور یف ملسم دازو

 اد تاگ کو ست ی بب ا
 ۔ےت قسارف شورش یم ساوکت امن ار گیا

 رانا َباَذَع انق و سع هری یف یو نسخ لالا یفاتآ e çele :حیرشت

 ربط قو نا اید فرص شان دہ کے دبی یار رفت رخ لامعا نت الع سایر

 ور رزاکن اتیا نوک وب رنک نو ند وہ تباث یھب ل .ےراونجود زکر عر ط سنا یک تو کی بلطم ےس ۳

 ۱ EYE غایب ےس راب ازم رام تشج لش ترش لس لو نر واو بہم اکے رکی بوت رش روی

 - ےس رکا ڑی ءاعدیب ےس ت کد عادت ی ور افر ترا ےہ اج نشیب ےس ترشک عدب نارود

 ےس با مڑ ا لوس کی ا کت رر لب لو اند شاهد لا :ماظہصالخ

 ۱ 75 01س

 ریال ره یگ )اح رو ا0 ءا: تاخل



 'نیحلاصلا ضاير یلع ۱ 880 ےہ نیبلاطلا نیعم

 ا ایا الا تالا بتا: :ڈیردح ا 02

 دع یادت دا شر سنا تیرضح: ثب دج کوا

 دم اج ینگ تیرہ شا

 (۲٦۸ ١( لفینک لس هل هل ع ىلاعت هللا یلص بلا نان لات هللا یضو دوغشم نا نَعَر 2

 ملسم هاور . “يلو فال یقتلاو یدٌهلا کلتسآ نا ملا ۱

 ملا تک ل الع لیت 2 0 چ7

 “ بلاو فافَْلاَو ٰیقلاَز ٰیدُھلا کلا یا

 ۱ .٠ ۔ںوہاترکل اوس اکا فدوا یاد کاپ 7 ها گپ ٠تیادہ ےس پال انا

 ءایگل ی بس اک لا سنا تب ما لا شادی : :حییرعشت

 ۔ےہ یورک ےس رر وام اتکا یوی ورک ےس تیرہ

 مر الی او مات لات اج شا یک وقت ےہ تم اتت اروا فرق کر خوا ام فرط کرین دارم ےس تیار

 - ۔ے انب ےس لو انگ یارک( ب تفع فاضش۔ ساب اتما یک روم ارتتشمروا ےس ایک زق اکر ےس ٹا یی

 ادا بگرد ےہ یارک اد ےس اخ لا تروا فر ںیم یاسر اج د8 ان ےب ےس ںی

 ۱ ا ۱ ۱ ۔ےہ

 اکا (یش) تاق ا قت“ یخ قتلا نا تیاب(لاعتا )یه « ید: :تاشل

 داد املاک بام :شیدم جت

 ع لات ینردوسم نیر ٹیاردب کت رقحح: ثب دح یگوار

 ۱ ۱ ۱ ۳تن

 سس سس ا نب قرا نر (۱۴۷۹) ۱

 نیاز ننوفار ین ملیکا هل 9 نوش وصل ملسَو هل یَع
 توو

 ملسم هاوړ . اراد

a 3 جت ےک 



 نيحلاصلا ضایریلع ۱...اور" نيبلاطلا ںیعف

 الا نوش اب :لاَق و هو لس هل عین لا لس عيش یر ال ةباَور یفر

 کل مجلل ات یا یلعو نیوز مهل: لف لاكى هر لاسآ نیج وفا تیک
 e .کترخآر کان

 ۱ تو اوست هرمز
 نیا ینبفاژ نیمار یلرفعا مه /ےتامرفرکگاکے نر کءئاھددتاسےک ت رکن دما

 ۱ تک گیا مناع ڈور یاس درا ےک 4 هد !اےا .*ییفززار

 لو ما مت تے ےس
 پآ و ؟ںیگا ےک ت ںی اچ انگامءاعد شا مہ بجا لوسر ےک ہللا اہ ایک مداد ںاپ ےک مواد ہیلع

 اشا . نیاز نیو ننیشاز نیش لا ملاک عر طس ایا فر اشرا ےن یامان یلص
 e ا 009و" 2

 e ی تم

 ۱ اگ اعدیب ےہ مام N کک ملاک :جیارشت

 انکل اوم اک یفاع ےس ادت غار للا تور وکن ان ےہ تب تہب تیفاع ےہ لاوس یھب “اک ت یفاع نرم

 : ۔ےدتتایڑب تہب یک تا یار تحسد سہ یقزد اپ برکت 6نر ساپ

 ید 11 اد ےس یو یکے | ملی ےس الا ٹی دع: هر

 ۔ےرصحاک مي یا

 بم 2 7 اٹ فار اک اما 007 :ماظصالخ

 ۔ا/ج(ف) محجر تم ام لو یھ (س) ییمَحْرا-تیئام ی( ) نیفاع :تااشیا

 ا ند رت املا لپ ای امداد کل بات لسی جن ٹیدح عت

 ید نم قراط ترشح: دھن



 ۱ نیحلاصلا ضاير ىلع ۱ )490( نیبلاطلا نيعم :

 ا ۱ ۰ ۱ ءاعد ئل ےک ت ماقتا

 لات هل ىلص ولا لوس لاق لاق اهن ىلاقت هللا جز صاق نت ورم نئ ولا دم عو ( ۳۶۰)
 ملسمهاور ." * کیعاط یلع ایل فرض بلا ترصُم ۲ م لل : لس ہلآَو هيلَع

 میل: رز ملی یلعشا کیا لوس کی یہ کتبر ملات نر صدا نورد مت

 مه اور ےس دریک فرط کت طول اد تراس" " کبغاَط ٰیلع اوف فّرَص بلا فرضُم

 روا قسم جرم ل راک انا ےہ ءاعد کت ماسال ںی سا م۱ یب اف د ہروک ٹال اب ٹیدع .:جچلو سن

 5 رود ری روا ن نیکی لات داعش« ےہ ر سرو والا ت اغداعنروا تالاع ےہ ٤ےہ اتج ر کی دز کت اداوح

 یک وار رکےن مامی ےس لاتا سی سا ےل ییا ےہ اکہ وان ادا ںوعقوم ےس تہب اوہ د لاح یاش
 یا قریش اط یر اس کسر ولد ہوکر ر ا ےنرھچ فرط کی ارب دوا ےس

 ۔ےا اپ ےک

 ہتعاطا قت کا لب کک تلقج بز ارد قرص اا رپ (ض) ت دست :تاشل

 ۱ عام ایراد ۶

 حا یاس را بات لسی 5 :ٹیدح 2

 ٠ نر اعلا نب ورک نت ارب ت رطح : یب وار
 عج اما ر یکے ےن وہ شیخ ےک ںونشروار یھت کرب

 اوو : لا ملل بعلت هللا یلص ی ن نع ی هللا یر هَر یی نعز ۱۲۶ ۱)

 هيلع قفعم . "ءادغال ِةَتاَمْشَو ِ ِءاَضَقْلا وسر ِءاَقْشلا یکزُدَو والی ده نی لا

 ان هجا تدر نا کف نايف لاَ: ٍةَياَرِر یفو

 ۳ لاو یلع لات یکم پ آکں ب ےک لے مول علم اتش لک لاشه چرت

 ۱ یتیم “عادل ةَتاَمَشَر ء ِءاَضَقلا ِءُوُسَو ءاًفشلا کرد والّیلا دهم نم هللاب اوُدُوَعَى”:ایا فا شا ے

 ۱ یوگا اپ ے لافت شا ےس ےنوہ وخ ےک نون دا قت کرب روا ےس ےن آےک رب روا تقشم



 نالا اے (190) ۲ ` نيبلاطلا نيعم

 ادا و ءاتغالا ةمشرر ِاَضْلا و ءوس شا برد ياللا E :عیرشت

 ۔ے

 ءال دهج هه تند EE خیل لا ےب

 ٭ -. چ گلا کوا لا تلت ترو کیا ی نا ںی روس فلات ا ےہ
 ا وسترن نان کت ماست اُلا کرک

 ۱ باره لوم اک لواصینےناد نآسصتن قت ےہ ناصتٍءاضَلا ہوس

 000 ےہ نار فن ادد ےس ت ادا کاملا ںیہ ںیہ کوک ِءاتغالاةتَمَف

 : لان ہں اهدنا کی لش سا ےن لغ کج کت ہک نکن ایت کشا نایفض لا

 ےہ سل ةتاَمش ہد ے اپ دی ےس تی اورایک کر ود کے

 نت ۹11 9 رکا پک“ يزال تی ودیا توخ نک ده :تاخضسل
 ٠ت نود ۶ و ءادغالا_ نکن وع شخ ب7

 E ورا باتل راغب :ثیدع یم ۶7

 '- عاقل ی هر ولا تیر ٹی دص یوار

 ۱ مس مد کا یدو نو

 + 0 لوس نا :لاَقنَع ىلاعت هللا یر دن ںیم

 اهل نی ییرجآ یل خیضأر یا فنی ی نا خوی مشی لا ییلو یی خییضا
 ملسم هاور . “رش لک نم یلةجاز تل ِلَعْجاَو رخ لک یف یلدا ةاَيَحْلا لعجاو یداعم

 ی حجت نا رٹ اعدحتاس ےک ہظافلا نا ملی ایکو ںی تے

 تا یترخآ ىِ خیر ییاعم بی ا قاین یل خیْصأر یرمآ همضع و قلا ید یل لص مه

 لاےر مالا ےا “ره لک نم یل جار تم لب رَ ي ۳3۳ 5 ةايَحلا ِلَعْجاَو یِواَعَم اَهِْ

 یگرنزروا شاحمار یم ںیم سج ےک ورک سدان اید لا یر یمروا ےہ پاکت تام مانت ےس رج کرا نت سرور ند



 َنیََئََصَلا ضایز نلف 7 - (دوم) نیبلاطلا نیعم

 لک کرد نز یر یمردا ےہ اناج کت ولار یم فرط کں هد ارف سرو گرگ آی ریه روا جام را زگ ۱

 ۱ ۱ انب بس کمار توپ سس

 ۱ ھا دت انس تاست یس و ےہ :حیرشت

 سس ملل قاب یادی« 200 اب کمر ےس لات دا کیسے مالک الخ
۳ 5 ۱ ۲ 

 تر ۱ت رخآ کے وقت بکس از گز تشیع ییا تا لا 4 ًةمضع :تناخلا

 ۱ ۸ رخ نا طور دیس جز

 ۱ ' دع یلاھت لا یز ور ولا تر ثییدع دار

 عمو کت عاق ادوا تار

 ملت تر رر يغ نق ٠

 ۰. “ٰییفلَمَر ننیما ملل
 077 “دادسلار ید کسا أهلا”: ةیاور یفَو

 یورک اد مک ام فداشرا ےس ےک ےن ملی ہ لو ہیلع یل اھت را یک ومر کیا رف عترت جت

 ینآ ملا "بس ش تیادر یکرسود کیآروا هکر اهزیسوا-دتیارب ےشارلاےا "نفس ٰیبیشا علل"

 ۔ںوہ اترل اوس کت ماقتارواتیارب ے پا دللاےا "دادشلاو یدل کلتسأ

 ےہ ور کل ا ددا ےس امو کت ست اہ تیپ اه ءاعد تن اج ی اعد روک : چیف رال ۱

 رفا قل کے رک کالم تتمرد تی رک ترور یی
 لب ےک ےس ور تایمروا تماس لا ختم مس می

psaهب لش کات  
 ۱ جابر دی مست تقدرپ اانا ےل لا

 دم کسر لاا مپ تارمار ناپ تیر تس 3 ةیاكه «یدش« ید« زیا تال



 نيبلاطلانيعم 2١١٦9٦9٦٦۹۹٦۷93
 ,e وس سیا رب اب کیہ یض) یس

  HOTAتن دارا بام لم 2

 رعنا تر: ترم گوار

 E جرم ل آدیلع ات لا یک آ

 نو سو راز مع ریل را شر اک: لاک نیت للا ضر سن نو (۱۳)

 دره بالغ نب کب دَر ٍلْعْبْلَو مرهلاو نّیجْلار لاو رْجَْلا نی کب دو ينآ ملل

 ملسم هاور : "«لاجرلا ةبعونْیللا عضو" 23 : هنر یِلَو  “ِتاَمَمْاَو اّيحَمْلا ةَ نی کب

 ینا ملے تا ماسک تنا يارا ییا لو منیب وہ مر

 ةَ نم کی دور هر بالغ نی کی درز للا رها بلا کلا رْجَعْلا نم کب دوغ
 ازت ےس لک اه اھ ڑبودایز تہی روا یو زی روا ےس یتسر وا ےس رے ےھت ںیم کک جیا للاےآ “تالا ۲ 1

 ٠ ی لوما هانی ده ےس نا زآاکت مو یزد وجه ےس ےس ہ تروا ںوہ کن

 س رک اکانت لغ ےک ںگوارز چپ ےک رشک اجرا لو نا عضو” ںیم تاور کارو

 نک تھ وس ام کد بابے دوا :حیرشت

 یک تم کوہ ہدامآ تیپ ےک لا لس ۔ےک دض تردق کے نرکم اکے کر یت یئدآ وا زْجَعْلا

 اکرع اپ ےد کور ےس ماکرہ کن انا ابا م۶ 9 دی لود نجلا روم ۳0

 گل ورم ودش جسارت لیٹ سیٹ" لن لا. ےہ اتوہ عج اتا ور سود سیم لوص اکم مات نانا یب سجے داری محد
 ۔ ےس اپ یک اپ یک روا اه ےن مل لآد ہیلع تر تن ناء ںیہ لای مات بنات »فسا نا

 ءتو تس ےلسکا )صا ج الت ام ےک فوق بی نمر اپ ال جام( کک ) جعل :تاشل

 ا نیل اتوم کاک

 الا تان رتا طز اھ رکا بات لسی 6 شد نرخ

 ۱ ملت یک انہ ا ت رفح: ثیرع یوار



 نیهلاصلا ضاير یلع 4 )194( ۱ نییبلاطلا نيعم

 اکر برع یل اتا شر دریا ترضح مولد ناتا یک پ اوج ءاوددد کہ رنا دعق ٠
 و لاو هی ٰیلاغت هللا یلَص ہللا لورا نا ها نع یلاکت هل یو یا رک یبا نو (۱۳۵۵)

 شہ یی پی تم لق: لا ییالص یف دب وُعذُأ ءاَعُد یيَمَلَع

  ملسم هاور .* میر وفا كأ کنآ ییمخزار کنج نم ارم یلربغاق

 یم در فک ی ریل ترز نی یز _

 ری ری لای
 ءاعو کیا ےک: و ہد لے یھ ھے لاش سا ھت چرت

 ًامَلُط ییفت ثملظ نی مهلا" ورک اب ءاام رفےن مل ۷ وی اتش لر آ ۲:یورک کا« یخ ژانش ےج ا2

 !لاےا .“مٔیجُرلا وفا تأ کلا ییمخ هحراو کدنع نم ةرففَم ٰیلزْْغاَف تنا الا ِبْوُنلا رفعي الو ار بک ۱

 ےس شنا ینا سہ سیو ےن رکی اعم لوہ انگ رکا وم ےر توا ال دی تہب نا یبا ےن یم کش ےب

e۱ ینعی یف لم تیاورکیاردا۔  

 ار روا ے اہ ایلرک شکل وفود نالے بسانمازپا س “جیک یک “ا سٹی وا یی کک “یی

 ۔ےڑب ےب وا هدایز تل ےس اچ اٹھ ڑی ا yS “ريب

 قامال ریزان ماسال فرهادی ےہ ماعد اج یک تہب اعد هر ثالث :جیرسشن

 ۔ںیہ ا ےک سا یک نا کالم ےئاجاھڑپ دعب ےک فی ہر شدوردوکء اعد لاک یہ تام رف یب یھت ہللا

 نو او رول سرم لا اعد لا بس قاب گم امد لو 27778

 بلا اتلاف ) ث مل نام میس سب اس لب نیل تاغل

 دانگ لک بندے

 یا الو مس 7 تاوگرلا ب انک را یک: تثیدہ مح -

 لاو سالب ےس بسا ادب ان لسا کن اتع لات نا یش بصری ترت یل ایف رام رام: شی رح وار

 هک اک نا ےن افت یا کت کاپ نآر پس ر یا ےک مہ دلتا پت ترس



 نخل ضاير ىلع ٠ RE نیبلاطلا نیعم

 ام ےک ناعم یک وہ کمر

 ۱ زور مر علل یلض نیل عالی یسوش نی نر ۱۳۶
 ۱ لرفع مه ۳ نت لغو تر ی فرو یو یتوخیلزهف هل یاعلا دهب

 ۱ نئ ام يلوا ملل ءٔیِدنِم کِلذ لک ٰیدَمَعَو وح یلّزفَو ىج
 ۱ هيلع قفتم .* رتیقویم لک یلع كنار رجوملا كنار ملقعلا تن نی هب ملت امو ٹل ا

 لپ آی ےک مل لم لاتا یک یر ردع لاتا یہ یر حشا یوم نوا تر: جت

 ام رم یف یفارساو یخ نت یل رفغا مهل تیس :ہلآوےلع یھت

 ام یلزفف هل یبنع کلذ لک ییمعو اط ٰیلرَعَو ىج لرفع مهلا ءيت ہہ ملا ثنا
 ' ىلع تو زرا تل مقا تنا ینیب مع تل مو لا مو ترس امو تر مو تُم

 راي یکے ےک وکپ اک جو انکو راز واتس تالار ات لا کر اطخ کر ما لاےا “ڈک یش لک
 روا گے وہ ےک ےس یا گاو کوچ لوچ روا کشی یک ل ویک آرصت ےن ںیم تاب جار قلاےما۔امرن ف اھم ےس

 : لازم کن امر قطر ےا ۔ےرامرف فر س درج ته مت بس

 ۔ےترداق ریز چرب کارو ےس الاد ےن اہ ےیچج فردا ےہ الاد ےناھڑب ےک آید شٹیوکب سے

 هیون عر کش یابد اپ نام کنم مدت :حیرسشت
 و جر ےہ شلاق ےک سارد یک ناوم

 71+0 وان ات مچ اس
 ۔ںوہ 2« قاره ۳ے رَ و ی وب وہں یلاد نج ںی د ارمدانگے یا ےس ٔیلُھج ۱

 ۱ ال ورود یز اع ءتمادن نبا جج گا ناس کوان تو ںی

 ۱ ۱ -۔ۓاچا/فازخ

 اط ییییطخ اپ فش لب ھا لپَم س یلهج :تاغسل

 نرو تل تک و راگ واوتچارکف ا اما یاس رگ کوچ لوجی رکی( )

 اس ام



 نیضلاصلا ضاير یلع 490 ١ ٠ نیبلاطلا نیعم

 ہنع لات شر رشوه ترضخ تی دع وار

 ا انکا ہانپ ےس رش ےک لوک

 "هئا اعد یف ُلْوُقَي اک َملَسَو هر هيلع ٰیلاعت هللا یلص یا نأ اهن لاقت هللا یر هو نعو ءا ٣ ےے

 ۱ ملسم هاور . “ ٌلَمْعأ ملا وَ نمو ر ثلمع ام رش نم کب دعا ین ملل <

 ے کا ا رف تامی سٹءاعد ییا مور ی لات یکم مر کیم کے گورم ےس اھت یادت ڈا شرک اع یئا تر رت: ےس

 کلا رک !شاےا “ مع ملا نمو تلمع ام رش نی کی ب دوغا لا مه 7

 کرج یکے ابرار کرک موج ےس ا 1

 ےک نانا تاتا کاپ ےرشی منہ یم سا ے ءاعد تمام دبی درز :حیرشت

 یش سا ہا درکواب رب یک یت کتنا ے گاج ےس ا اجو لاش زا کب ای یراک ار شما نکی کلا

 + اهن ےرشیا

 راب يا اب تکان کبری مس ےالاپ تیدح :هدناف

 ۱ وب فوخاکک اپ ہللا تتور دوا پیر کا

 ًالَمَع تلمع ےس ےک ےک دری زطے وک لاتا کوزہ, لیفت رم تاخل

 ۱ ۱ ۱ ۔انرکل ےا(ں)

 شرور هادرازکو مدل ة:دمصت 02

 ۱ اک لات شرم ترض شما تی رم گوار

 اگه هوم تل

 لی ىلاعت ایل لا ِلْوُسَر ہا نم اک لاق امن یلاعت هللا یر رَمغ نا نر (۱ ۳ع۸)

 ." کوخم عیوجَو کومو َءاَجْهَر کلاغ لو تو کیتف اونی کی فا ی لس
 ۲ ۱ ملسم هاور

 اراک ےک ءاعد مور و ہیلع اتش یا لوسر کل یم ےت رکن امت احترام دکتر



 سلم "کت ۲ و 2 ۸ فال اتم

 کلیخت عٔیَجَو کیمز کیفی جو کییفاغ لوح کیٹ يا نی کب هوم ینا مه ے

ENSمزیت لر  

۳ 

E E 60 002 ادب :حیرشت 

 یی تراک ر طلا لا لام تک نیز« نه جو مورک ےس تشک هو بج ےہاتوہ تو لاک
 روا نو مک اگرایپ نانا ےہ بلطم کت فا رک مرے اکو ید ےن وت سین یھب ی نقی ای ہک یراچ گو 7

 و و و یے

 ۱ چاه اپ ےس ناچ تیفاع لی تاب

 نہ ی کت ك < تر من و ءاَجُق ۱

00 ۱ 

 ۱ دل تاح رو د تلاع یی از ر( ن) لوعت 7۳ :تناشسل

 و کت ابن( یا کت انک رد فریب سود رم غم ےس چ یاقوت

 " ءاملا لو اقرا بات ںی ٹثیدح رفت

 اکی ات ھ7 ٹی دع وار

 " مایووزوعآ

 :مُلَسَوهلآَو اع دتل یل لب شوک لا نیز ميز نصر 2

 هکر اوت یفت تآ ملا باغ مقر لار لسکلو جعل نی کی دز ی : ۳

 ۲ نیز حمل ې نیر غالب نب کی زم آل اهم لو تا کز نن رح کئ

 ٠ ملسهەاور ٥ل باجَتْسْیا وعد متال ست
 ےتا فا یی ان ہل ویلا ینا لو ہکں یہ ےترکن اب دع لاتا یش مک را عل: ای زن تب ۳ مت

 تو بت اگلا عمل نی کی هرات مه ۱



 نیحلاصلا ضایر سلع نوم) 7 ۰ نیبلاطلا نیحم

 .عشْخَبال بل نیو عفنی ال ملع نم کب غیا مه« اهالزمو الو كا اار نم یخ تن گو ۳

 «لتروالوم طرگب لط داپ کر ےس ند دا یر اچ الا ناسا "هل بابت ال قَو شد نو بنتا سمت ھر

 ناف الا کا تک ورک اب تسادوارگ اد لوتتس صف رم رثلا ےاء یش ریت با عروس اه

 اک سم ےس شیوا درون قم سجے ےس لو ےیاروا ملع ا ر شی الا ےا۔ ے یوم کل ناروا زاسراک اک ۱

 ۔ںوہ اتا اپ( لے رب ےک بس نالے وہ نود لوقوج ےس اعد کاروو اتر ٹیچ ۱

 نش؛ ےہ ءاعد لیاقت اھدروا تع اربع ی یک مد هاپ ےس ےپا ڈی روا لک له لی تی رح و روک :حیرسشت ۱

 اکےرصود مم کرج نانا یم یے اپا ذب اییاداز مے موس ںیہ ٹواکر یی ہار یک جہد ےہ یئگی گام ہانپ ےس لوزچ
 رک ےہ ات آن یم تیاددروا کیا چت گا ہانب ےن مو ویلا یک نر ےس ےس ام ب ےہ اد ےس جاج ہد رکن بات

 رب" وت ےک نانا یم سش ےس مت کر کیہ یگ ہن گے ریا لذرا مولد ہیلع لا ترش

 ۱ رو

 یه ی ی ۳ ۳ ی ا رت با رخ

 لم تراک نانا ےساج ایکن شو وکلد ے ام قره ا یکل اشا لوب زت ےہ لاوس اک ر

 ۔ےرارم ف وھاں رکے اھا رو ے۔ات فاضا

 کے رر تحت ان مکس یخ روا

 _ے ام رفت ظافتے

 ر انو ماھ ڈوب تہب( س) ےک سا گم نرم جاع( ن٠ ش) رجلا :تاشل

 ےدرفم بلف سلق ۔ دہر کے عیش( ) عشق اک یوم اتتکن درود ناسنا یب سٹ ےس دارم خدا

 وج ۔لد سے یل توان کس ا

 کم را اوب اعداد کلا بت 3 دم 02

 دع لات شا یس مرا نیز تر :ثیب دح دار



 نيحلاصلا شايد سلع تام ےہ ''تسلاظلا یس

 سارد یک اعم ے تانیہ ا

 فنگ ملت ها ولع ی درس سد
 7 ثمکاع کیلاژ تمام کیو تب کیلو لک تكون کیلعو ثنمآ کیو تنم کت ملل

 قفعم . “كأ الإ 0و ال خرما تن قفل تن تنم تو طور اتو ٹزرُأ ا مو ثدق ام یلوفُغاق

 ٠ تیل ازل لو لوح الو والا طغت ۃاز
 0سس لوسر کس تور ےس انا لا شد يا نب دیت ت رح : ہجر

 ثمکاح کیلو ثم ثمَصاخ کن ثا کیلو ثلک ثلکوت کیلغو ث كثنمآ کیو ثُمَلسَأ کل ملل

 !شاےا “کتنا ار هر ال رخوملا ناو ملا تا نلغأ امَو ثرسأ امو ثْرَحأ اَمَو ثمدق ام یلرفغاق

 ںوہ عز ےدد یریترداایکا جر فرط کرت ردا ایک در رپ پآ روا نا پ آر دل ںیہ ای ال مالسا ےل ےک پآ تب

 اس یہ بس ےن وہ ئی ال مو وا ےئوہ ےس ےس لی کے ر پآء لوم ات ارگ سیف ےس یھب پآروا

 ںیہ نر وس پہ وتو ےک پآ: ںیہ سد ےک یہ پرو ںیہ ےلاد ےناھڑب ےگآیب پ آ٢ بدا

 تا ی ہللا ها هو الو لوح همسر ی افلایپ سیم تایاور حی

 ۱ 0 ۔ءاوسےک پآ الا :

 تال زد اسي و ناس طرف :حیرسشت

 لار مرتب نیلے روم اکی شش تود اس ےک ںیوگول ےس و یک روا ھے اسوکں ومکجےک سارواءاضر یکل ا

 الات اب فرا اد سا اجر تام لم مردار ڈا تا ذ سا لکو نہ سور یگ -

 تنا رفع فک ن لک اعد یا

 فر ِ ار نا ال مسا جلسات برون( ی ) كا :تاشل

 ثٹنضاحخ کن العاے لقب انور ان( ا ض) ٹنلحئأ_ےہ لآ وارسا کس اد رفم ٹی زار یت ۱

 رکا رک ش فا اوا ج ء نر کالج گے صاح

 ءاعدلادرکزلا بام تر تارک لاو دیت ست :ثیردح حر ۶



 نیحلاصلا ضایر ىلع 0© ٠ ۰ )200( ٠ نيبلاطلا نیعم

 ایک ی اوترا شر ساری و : تہی دج یواز
 اپ ےہ تت کف وا ییرادلا
 مال رغدب نا لس لاو هل یلاعت هللا یلص یا نأ اَهْنَع یلاعت هللا ی ةَسياَع نو ۱۲۸ ار

 5 ملسم هاور .“رَفلاَو یا رم نمو الا باتغو را نم کی دم ی مهل” : تامل

 ملت اف ادرس تاک موی کرک ب کے تیاور تستر اع ترضع: چرت
 سا اپ ی پآش اشا ےا فا ىنا رَ نیو رانا باو رالا دف نم کب در

 ۔ ےہ رے روا یرارلام روا ےس با عکس زودروا ےن ےک گآ

 نامنارکے قیام ےہ یا اه ےس ریس رظف پر گروارتک کرو یرادنا ںی الا ٹی : حیا رشتا

 لک سی مما اط لوص یکے اجر مم یہ تعا کت دو لا

 ۔ےہرشاکی رگ لی سان تداجح کیت وا فارسا

 گرا پیک را پا ی ےس لیس لات اما نانا کے راکت رر کف

 تقابل او ل اقا یرفک ابوح ے یر ےس کف ارتا ےس تخایدد تا ای ےرکراہظا
 ملا شا ار فک نوکی نا رقفلا داک' ےات آل غ تی رع کیا: ےہ د یک هاب ےرقفرکے جد یب ےہ

 نم آمل سا فو وقت ےک قو وا ےس رش ےک کریس +

 ۱ ور یھت لاحرداوہ ل اتتا سی سام مالک الغ

 ۰ اغ یخ یا لا نف کشا ر آی یز :تاخل

 ۱ وہ ناش نک( کک ن ضر رفقا

 امت ابا نروار انس فی 2

 7 اه اترا یش قی دیک ام تیر نما ما: ثیدعحا وار

 انتها ےس یش امفم شپ اوشروا یقالخاےرب ۱

PAF)هللا یلص یا ناگ : لا ىلا هللا یم کام نمف رهو لع نع قاع ن دان نع (  . 



 ' نیحلاضلا ضایر یل :0 )201 ٠٠٠٠٠ ٠

 هور. وف شو برگ نی کب از ا :r لمس هلی
 -- ۱ یدمرتلا

 لضی رنو تابع لاتا یہ انی بق تما سای تر ہقالع نمو ایز ترضخ
 سا هوا فا و لاغر قلا تا رکن نی کبذ دوعا ینا ملل: ےترکا ا فل تا

 ۱ 7۲ سادات اپ ے تاشہاوتروا ل اگاروا تالغا ےب

 کتے جے :حیرشت
 ۱ ہڈی وچ اظ ںیم ےس اوہ ب لولد ترخ آراد یکن افا ےس لاوب ںی تروسصیکتاشہاخروا لانا تلف ا
 تین اما اک اسنارواےہ ات اوہ دب یدداجورشاعس ےس نت یخ شیر م اتد ریو د حروا تست تر یز

 رانا اص لام روا الضال پس بلغم کا یراچیا امضا یک چت ےس لوی ارب روک بج ۔ےہ ات جب ۱

 2 هافبک

 تک, قالخ يا ا 0-0-08 زگنئے کی تارکنم :تاشل
 ۔ںیہ ےک شاخ ڈی و نر یاو ہوا ولا ساوا ییا تالا

 ھی نا الاول باک کر راس: تدع عت

 سش یب ر یر تد رنا ٹی دع وار

 ۔ے لرم ڈے 3 ۱

 ٠ اعد اچ کیا ےل ےک هتک ءاضا

 لف : لا ءاَعُ 077 لاق نع ی جز نت نُ لک نَم ۸۳

 ہاور "مر رخ نیو نلف ره نیز یاسر نیو رص قن نیم رخ نب تکی ی مل
 ۱ ۱ یذمرعلاو درادوبا

 زر نھھسوس :ال عن شک یہ ےن اع لاتین لس

 نیو یناسل رش نیو قرن نیز یی ره نم کی ی مه رادار



 نیملاصلا ضاير یسلع ٠)2 ٠١ .نییلاظلانیعم
 در ساسی دادا گا اک پا یم اےس یش نی نی رک

 ؛اقوکن اروا ے یر اچ یر بی رو مو کے ن رت ش افت یکہ امر شروا لد اب مگ« ناک ںیم کای فی دع :جییف عشق ۱

 : اس سا ند ےک تم او مرا لاس ادا ناک ؛ےری راج یت گا ہانپ ے ےن رکل تسر ۱

 ۱ یک ۱

 ۔ے در ار الا دیش یخ ای 9 قرض رو وَ

 راک اب یورو انہ تاب نا ڈس یناسی رش نمو
 ۲ ۱ ۔ے

 ےن ںی نم لو تبحع روا یہ لک لا دانا ۳ 7 نیو

 ےس وترد موج ے تبکوددارمے تبع کل ر :هرت اف

 ل ھا لیتا گیلے تر مط و۶ اح انوکن ترش اکو اگمر ش د روت اضحا ےس نہ ددا باک نیم رش نم

 ےہ انب ےس توم کربن ایلدارم ومن یب یینم 1

 ی بز فروتن نیت
 RPE یوس ز ۹

 قضا( زایتسالا باہ )صا ووا ینا نک: ٹی دع جت

 ۔ے ںی لوے نا تاور کر دم نت گره تیره کور ۱

 انہاچ اپ ے لو ای

AF)نشا فن مس ها هل ٰیلاعت هللا یلص نیل آه لات لا و سنا نع  

 حیحص انساب دواد وبآ ہاور ۔ مس ِءیَسَو ماذُجْلاَو نون صبا نم کب دوغا

 درعا ینا میلا” ے ےک ار یک اعد یہ ملال کیٹ کے تیلور ےن ترا شو سا ترقحح: چرت

 ھتے لول را مامتر وا ڑوکر وا ن جروار سٹارشاےا “ماقا یس مال نوار ِصرْبلا نم کب



 سامنا ۰ 8 ...٠ نیبلاطلا نیعم
 ۱ ۱ - لو تب ہانپ ےس

 کرک ا وو فا یے در Ds :حیارشت

 ۱ ۳ مادْجلا۔ے منا راد لیوا لت نون تامل ے بوم[ ادرس مس نامنا ےس لس

 لابی مال یون کس اضع ایل چای دهراکانهرفوءاضعاک- ناسنا ےس جلب ےک

 ی کش وک ور فو

 ۱ نیس ےک راتو

 + مقا یو ایسی ہت املا 7 ضرب( ( ۳ ربا :تاخل

 دکرای هک مقس

 وا باتو نشد: تیب دع

 لات یش کلا نم سلا تبع ثیرج گوار

 ۱ انہ ان ان ے تنایخروا کر

 000۳0 نه و 0
 بشن ال نب کیف تم اب کب دری ملا لی

 ۳ حیخص ٍدانساب دواد وبا هاور . “ةناطبلا

 ها یا ا مے 2 شر ہل لک لی ےس رکن ایر دع لایت ڈا ترا تر :ےمت

 ھے کرک الا ےا هتاطبلا تُ لا ةئايخلا نم كب درو« يلا س هلأ عوج لا نم کب

 "سود نیت بش تیس نا سری ںوما مانے

 1 e ج

 ہت تر ہے تارا وکی ی سل ی شب :جیوشت

 اس س لوم کک یو تواپعروا ے اچ وم لر بت نوک روا یت ےب ءنوکسم نکن اسناےس کس مومن کو ۱

 مم" 8 2 اہل تب اتا ۔ ےۓاجوہادیپ کاک



 نیحلاصلا ضایر لع( . نيبلاطلا نیعم
 ںادے نو٢ تایخ ناچ ہک اوگ “هل ةناما ال نمل نامیا هل کات آش تی دح کیا: ےہ تداع رنگی تین
 دارم نامی ا اکے نایاب تو٢ سنایا

 لاو ھتاس عی ٠ نل لیے لپ 080۳10 اوہ ب نک اعر (ن) عرُجلا :تاغل
 ان لود ن)ءاوہ:دیشپب (فر ها الاد ےن کت ایخ ای ءعاحخ (نر تالا

 نابح باد شا قایتسالا بایت صادر پا نفس: شیب در

 دع یلاھت ہللا یر زہ لا تیرح اندیم:ٹیدحاوار

 ۱ ۱ گمادا یک رقت
 ات. عاق ینا ٹزجغ ینا لاقق ها بم نأ نع یلاعت هللا یو یلع ْنَعَو (۱۳۸۷)
 هد اد لج لثم کیلع ناگ رم هلآ هيلع هيلع ىلاعت هللا ی هل لوس بیل تاگ

 ۳ مع کِلْضَفِب نیاز کیارخ < نع ْنع کلالخب یبا هل لف کنغ

 )تب لب لش کاک کروا( ملفا حاکم کیا اپ ےک نادک چپس تیلور ےس دع اقرار جت

 ی ا بیرم پآہ اوہ اک وہ ےب اع ےس فساد ا( ایک ڈر پا ےس رم ےل ےک ےنرکواز آے ھی فسا آےریموج لابو

 9 تام هیلاری تال و ےک ٹاکیا برف لات شرت
 کلالخب ییفگا مهلا راس امدید لی داف در دی رک 1

 ۱ دچار ور ف تیک ریل روس ل الص ےس مارت تار لاےا “کارِ ْنَمَع ْنَمَع کلضفب یییغاو کیارخ ْنَع

 ۱ ارناپ اےک ےیہرذ ےک صف ۱

 روا ے ا را TT ادا کشتن نام هرشزراو یب ٹی دع ہرا : جیب رشف
 ترضنروا ےھت ۓوہر ضاح ےس ےک تنراعم کت انکل دب ںیم تمرض یکن لاتین کت ربع مے لبر
 ا ا سلول فردا لس مد دک ا فسدع یل اھت لا یش یخ

 ۱ ۳ اج اہ ٹر ٹی اج لس یک ا

 ےک نکا ا ادا کش ر بار مے ےک آوا شر :(۱) وردا



 نیحلاصلا ضایر یسلع . یک ` یم ا. أ ل نيبلاطلا نیحم

 ناگںؤاپوەداڑآ 7 زن اگل ود 7 یتا یہا تیر زباعم ےس کلام نپا وج اھت اتوہ مالفود بتا: )هر اف

 ۱ پل ا ڈا پا لک ا لی قت ا تامی :تئاشل
 5 1 تے ےک شر یکے اه با

 7 ایلاد تاوکرلا باوا نی رتا نل شید 2

 ۱ لار نت لا لگت رض: شی دح گوار

 ۱ ٦ ۰. ۱ ۱ ءاعد کت بارہ

 هم عالمی مع تل یی نیا ن ارم ْنَعَو (۱۳۸۵)
 7 یدذمرٹلا ہاور .“ ییت و نی یر شر یی لآ مهلا” اهب اوغُدَی نمک ایَمخح
 نجم ت رقت لاو کس نا ےن مول يا لم کرک نکے تیادز ےس حتی نا ارت رطح: جت

 E “ یيفترَ نی ینلعآو یی ین ا آمل « ٤ن اھت امکودی ےل ےک ءاع دوکو ع یادت شا یش

 ۱ فول رس ضرورت لر

 ۱ ژل تے ےک :حیلرشتف

 ۱ « ۱ ۔ے لاوساکت شافتتس هر نو کام کس

 ۱ بکر ڈک شر یدک قره ارے تیار :ددکاڈ
 ٠ بس ثحعاب اک ت کال یک زوج اچ ےس تامشہاوخ نامے

 در ءَدََر (نن نیر یاس اکا ںیم لوہانرکمماھٹا مال هل «ییم : :تاشل

 تار لار رم اداشزا دس ها لاعفادب رتعرداان اب

 ناجا لاو تالا باوا کرا ن: شید ات

 رع لاتا شو نان: نار ت رح : ثیب دع گوار

 ت7 7 ۱ ۳ ءاعد ےل ےک تیفاع

 ملا هللا شر يتلق كف لا علل یر بلا دن سال لق نیغ ۱۳۸۸۱

 تپ



 ےہ ےہ ۱ )206( نيبلاطلا نيعم

 E ریو لل یفکیك هللا السا هل [- 0 0 لا للا ۱

 لب امر یا کا لوسرایء ایک قع ےن کا یا رفع لات یس بلاط اربعہ سا ع لا تیر: رت

 ءایک داور رها ےک زوررنچ ورک ام تیفاع ے لات ناک ایام فوت ؟لور 6 کا ےس لاتا یی وج ید

 یا انا تو لو را پ آن ؟لورک زا ے لات وج یی دال ءاعد یکسان لوسر ا
 ۱ ورا تیفاع کت وای دے لاعتشنا! چی اکل وسر ےک شا«

 ایدد ند لمم تیفاع ےہ لار اک العب کا ندد نی د یم تیفاع چ ءاعد کت یناع سال ٹی دح :خیف عشق
 ای بو فیل: تیر را یکم شہ دکل لکت فاع یک ھن و ےس تیام دج ےک ناییا لاو ٠
 ساک لطوانپ ےس دیر پالت ت انآ م ات لٹ تیفاع ظفر کں یہ تام ریو لبد ترجمه وب

 روا یکی اوست رم نرو ے ہنع ل اھت روا یر سا عت رض تپ ےک ملی یل تر ضح آے او تم اد هراز

 رجا 870 دشت اتمی لو
 ےک

 ونک مع !ماَمع تک 7 خنک نکن :تاخل

 رو اوگرا باولا یکرف لا نفس و

 SONIA ےگ ےک ملز آوریم یلص رخ دع یلاھت شرا یت ساعت رح: یی دص وار

 شو34 برق ےہ کر رخ یم نو دزنہ ےن ےس مل دیش لپ آل نایمرد ہت ےہ را فیر غتر یط ید

 -یئاھڑبوزانج زا کن ا ےن ردع لات نر نام تیتر اس وم تافذ یکن ا

 ماند مکس تر افتخار نیو

 ها ناگ اما َنْییِوُمْلا ژان ال ی علم ق لاق بف نار نو ( ۲۸۹)

 بلای" هناغذ رکا ناگ : :ٹلا يدنچ نا اذا مم هلو غیا هللا یلص وللا لو ءا 7

 ۱ یذمرتاهاور . "کیو یلع یل ثبت با
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 . نیحلاصلا ضاير ىلع ۱ اہ قم أ ٠ ` نیسلاطلا نیعم

 اے اکے اتع لات این لم ما ترت نم و مری ےک یلع یٹاھت لا عر بشوح ہر ت رح ر7

 شیر: رفت امدید ین وکو ےس وہ ناپ ےک پ آم لی ہلاد یلع اتش با لوسر بج نوا

 ءےاد ٹپ الدر ےا “کیو یلع یل نک » :ے ترک ام امد سا ملے لو ہیلع شا

 ۱ ۱ هکر تباغپ ند ےس اول لد ےس رم

 e E :حیرشت

 او ات لئاست لم ےس اھم نی دانا یہ ےتڑومےس تب سی گز یکتا ان قلا

 وک کیا ابدا تورو کک چچ کش اجا عدی ےئل ےک وا صیاچ اجرا اک فرا

 ۱ ی اجل یب تم

 و ہو نک و قنات نا مادہ ها

 '۔انکردایب( کک مم و تّ چت خیس اید ضر بل . بلقم :تاشثل

 ۔ لو بم نک ھت لآ نایدا تکا ْنْیِد کیئد

 ۱ ۱ ان لات رشت نک اشاد تاو تاوکدلا کم رتا نفس: شم در

 E نب اگر وان تام اے یتا یھ ی ناتا بش نت 07

 قوت شیوع 412 تافد یکن ارواےہ اہک ۱

 کر ۱ ءاعد کم السلا یلعدواد تر

 لس هلو هیلَع یلغت هللا یلَص هللا لوس لا : :َلاَقْنَ ةع یلغت هللا ی ار یبا ِنَمَر (۱۳۹۰)

 ته کاج نم شو کیم کلان نم ما هدف نیک
 ` یذمرٹلا هاور "در والا نیز نیز یش نو یا ثحا کج , کیم

 ےلعووار تره ا تی ل میش 9

 ٠ کبج یی لا لمعْلاو کبجب نم بخو کبخ تکلاسآ یا ملل :ے ترک اءاعدیب السلا
 کت کال پل وات لاو پآ ا للاےا "و ۳# ِءاَمْلا نیو یلهأر یی نی لا بحأ کبخ لعج مه



 نيحلاصلا ضاير یلع 00 _ نیبلاطلا نیعم
 ناج یر یم تبح رله« ےس ایام کک ت بحم کت ےک وج ںوہ اتر کل اوس کل ساروا ے اترکت ہے پ وج اروا

 سدان دهد ایز تم اپ ےرٹٹروارنامن اهرم ۰

 گل ارور ها بک لاش اج شا یم ٹی دعا یی نم یا با :حییرشق

 ۱ ضرب ش ایات لگام ب تاک اروا تبق کی اتد ناتو انا یھب یب د ڈ ےک نا ہکویکے نایب یک ت بم

 وز یکے تاک تکی آکے انرکل لا ۱

 . یر اموت ےس اتوہ بوت دای اکیا اسنا نایات شکم ها هنگ شف ربا ءاَمْلا نم
 ۱ ۱ ۔ودایزرواو موم

 دز تو درا رس )نی نو برو 0 بخ :تاخل

 بانو ارت

 تاوگرلا بانکی ہرا نس: شیب دن

 رعایت مدل ترص : ٹی دعوا

 ۰ 7ھ ۶ی
 یب از: سو هلو هيلع یلاغت هللا ىل هللا لور لا :َلاقهنَع ىلا هللا یو سنآ نغو (۱۳۹۱)

 : مكاحلا لاق ء یباحصلا رماع نب ةعیبر ةیاور نم ىئاسدلا هاورو ىذمرعلا هاور . مارک يالجلات
 اورٹکاو ةوعدلا وذه | رر ہانعم ءةمجعملا ءاظلا ديدشتو مالا رگ "وک ” دانسالا حیحص ثیدح
۰ 

 لا ای ے ترک + باب تك رک لر شر تره مت

 ۱ .(یڑز)۔ورکا اھ ما رک و

 بو ماسه تر کور اد سا یش تاکسی شکر ادرس مال “ “وظل ”

 رکا کرے ت ۳ 6 مارک لاو الجلاد ا لو امد یبا کے بلطم ںیہ الا حمام اقا هراز :حییر شت

 چنل انس یک ادا کی اتو اشا تام رک ۱



  نیحلاصلا ضاير ىف E یو . نيبلاطلا نیعم

 لئے کیفاج اترک فی راج کاتب شاد اھت لو تارا ما را زلال اي

 ۱ ۱ لو ےتاجوہ یھشارروا ںیہ ےتاجوہ

 ۱ بےدراشا فرط یک شی کی لتو سا سیم مارال

 0ً ۱ چت ملک مارو ال ہک یہ تام رفع شح و ر اف

 ویس e ما الا ات لاج :تاغثا

 رک مرک

 7۲ 027 لا: 7

 ع لاتا یس کک ام نب سنا ترضحح: تہی دح وار

 7 ہصالخ ال وام یکم موہ لآ یلع لا یلمپ آل اس ست
 اکبر هلا علت لیتر لوس اعد :لاق هنع لغت هللا ی ماما یبآ نعَو (۱۳۹۳)
 ام ىلع ملا : لاق یک هنب طفح مک ری ءا رعد الا لوس الف ی ان طفح مل روک

 ۱ بل یلاعن هللا یلَص ةمَحُم کی لب کلتس ام رح نم کلن ی هل : لوقت لک

 ۱ تا روم ہوس ےہ .ملَمَو هلو

 ٠ ۱ .یدمرتلا ہاور . "لب أة الو لوع اکو عدلا کیلعو نام ْناَعَنْسْمْلا

 مہ: ںیئئابرفواشرا یم سما تہ ےن مک ل و شا را لوس کں رایت لار رسالت مر

 بس شنا قول واشر نی اد یک تہب ےن پآ الا لوسر ای ایک نوع ےن مم ےک کر رن وف )ا ھچک ا

 ینا اه امدلیلاوم اموآبس#ج لوا ت ءاعد کہ ا مکار م ل لو لعل کپ آی ایک

 ار نی کیر :َمَلَسَر هاو ِهْيَلَع بل ٰیلاَتهللا یلَص دمحم کییت هنو کلن ام ریخ نم کلتْسأ

 هلو لوح الو عالما کْیَلَعَو تل :ْمَلَسَر هل هَل ها ی یل ئحم کی نب کم ًداَعتْسا

 ےن مک او ہیلع لا لئی باب 1اک سج ںوہاترکل اوساکں و البم اھت نلا ےس پآا دشاےا ۱ لا عرف

 لاج ده یتیم ہل مرا رکن پ آے نج: ںوہ انکا انپ ےس ںو زی ماتناردایک

 کلڈ ٌعَمُجَي
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 :نیحلاصلا ضاير ىلع )210( ااا

 الات سد ہد تقی دان ادا لات داف )اب اپ فا

 0 اولا تر اماده «ې ءاھد عرب بعد وروکب لپ ٹی دع :حیل ارشتن

 سر ابايقي2 ےک ناءاعدیب لو« لای شکایت ر رواش نوا

 دے فا لاک دٹیاپ یک اوا بسم زعلا پردا یا انرکم اجرا امد شاهد

 ا یی کل نر کت شات ءاظفح (س) طفح طحن :تاخل

 ۔ے اچ کب لطمه جنس رک لا ل 1

 ۱ ہجام ناو ات ناو تارگر لا بانکی تان: تیب دع مت

 ۔ےرع اقرار ن رب یر مان لکا مان اک ادع ی اھت لا یر ولا تر تصح :ثیی دم وار

 ۱ ءاعد اج کیا

 له یا یل ولا پ94( ۱

 لگ نم ميلا ملأ لک نی ةَمالسلاو کیریغم م َمیاَزَعَو کیمخز تابجوم کلتشا ی مهلا” ٍَمَلَسَو ۱

 مكاح هاور . “راثلا نهال ةَّنَحْلاِبزرَقْلاَو رب

 نا يا ملل ی ہل تے ںیہ ےت کنار ہللا یشیدوح سنی ڈوادہ پت رخ جر

 ةنجلاب فر رب لک نم ةي زنا لک نی امالتلاژ کیزیقع مارو کیتخز تاجو کلتسآ
 وت روا لاو تی ا ر کپ آے پآ الا ےا “رال نم ةاجنلاو .

 رو ات رزرو لوکس فسق یس E ےس لس

 ۔ےہ ءاعد کسر اي لات سا و ےن کب جاو ترفخمو تمر یک اند اشنا ش اعد ہوکر :حی رشت

 , کیرففم رغ اهر کات را قو اجر« پماد نجف لاقا کیم باب
 ۱ اج ایہ لومانگی پاشی کچ ءاعد یک چین ےس ی اھم ثا لک نماشا -ارفل اش ںیم ںورنبزوففم ان

 مرغ ہداراو ٹیک مڑ ےک مزق بجا برج بجو (لش)۰ اک وع رم :تاشل



 قار ار یک ک۰ سس وم
 ۱ ES گراد یو ایزو عز
 ` اوہ بایاک ًازٗوف ءؤاف(ن) رول نرم

 کروا کالادادر :شییدع

 تر روس ار شی دم وار

 بيغلا رهظب ءاعدلا لضف باب

 : ۱ نایک اماده ا

 .:رشحهروس) ایا نوت ل رنز ٹری رقم جیب نیاژ ءاج نیل : ی هللا لاَ
0۰ ۱ ۱ 

 شب a اس 9770 ےک ۳ را

 چنان

 ٩ :دمحم هروسر تامل نیرو کل رفتار :یلت هللا قو
 عبد اس نخل ج0 نر کلاقتشار چر

 .باَسجا میری يووم لزز نو یر نر زوم عن عاری ان لد لاو
 0۱ :میهارب)

 لات مر رو بارد باما چی یو ازہا ےن ٰی اتر لاروا مچ

 ۱ دنا ےک ےنوہ ا باص یی کن یم کا کا
 تہ 0 کر نر را ایآم ات نا: مالکی ص الغ

7+ 95 >> 800. ۱ 

 کن ۳ علت للا یلص وللا لوس مس علت لا ین کر یبا عو ۱۳۹0

 .. . ملسم هاوو ." "لفوب کلو کلا لاق ا بیا رهي هيج غ ا ی مِلسُم بَ نام" لوق

 خیس نامجو ےتامرفیب وک لم ہل ہیلخدڈلا لا لوس ےن ںوہنارنع یلاھت لنا یش ءادردلاوبا تر: ہجرت



 نیحلاصلا ضایر سلع (212) .  نيبلاطلا نیعم
 مدال هک سا یکے ےس ریت کے ہ کلش باوج )شرف وا اترکر اعر ںیم یگدوجوم مرم کا ےل ےک اب ( نادل )

 ون ات اهن ےک یئاھپ ےرسود نار ہک رد یت ایا اپ گیا سر ام ثیدع لا :حی ارسشتن

 یی نکا تگ گر وکیل ست 2 فرم سراتو لک اعود اف لا

 ۱ ۔ےاترکتسارشرد یو راہی > ئل ےک ے سود

 ن ےک باغ اد گی بوس تے تر

 ا ۱ ۱ ۔ے لم لول تہ اعد

 تیس بلے تمہ یگ زاد رک روک تراک اعد رعد :تاشا

 املاک بات مس تیم

 علت شر ادردلاولا ترتح:ثیب دح یار

 ا اس
 هر نفی واک سو هل هلع اع ٰیلاقت هللا یلص هل لوس ملک یلاعت لا یر ةَ ۱۳۹ ۵)

 گلم نخ تیر لک فو کلم هیدن جت بتلا ره مینا و ملا

 ملسم هاور ."ٍلثیب کلو نیم : هی لک لا ۱
 1 شالت ےۓترک 1 19 ہل را یل لتا لار کپ تیار ےس دع اترا یک 009 ر

 ا اگ یا پا الل بج کے رتن ےس ار مک سویا ےہ لوقء امد چ کلام پا

 طبق یا یکے ےریت ےہ اتہکروا کنی استوک ۲

 کک ل گری مج دمانرو کدام تعا :حیرسفت

 سانس کز چ کای ہ اعر ا یش ۶ر فرواے اچو لوقرلجم اعد یک ا ذا اتر اد

 ۔ےہ ایگ ےل ےک ںورضو ےن نا 7



 ا تو ۱ اتر یو ٠٦ - نیبلاطلا نیعم

 روا چن اچ کرو امر ےک ب لار لات گا درد رنا گاج دز کا اد ےل

 ۰ هان e  دج یک مالا

 کو ر ین لک - کز سانگ طب درج ( )زا رکلوتاکام لاعتفا باب ًةَباَجَتْسُم :تياغل

 ران رک ورک ان کد ان اء رکےن اوہ ال

 ءاعدلاورکذلا بام سس: ثیدح ۶ ۱

 دع ی لان ڈلا یش ءادردلاورا ترضفح:ثیب دح یگوار .



 نيحلاصلا ضار ىلع i .(214) جج. نیبلاطلا نيحم

 ءاعذلا نم لئاسم یف باب

 نایک اسد ےک اعد ٠
 مر لار هل یلات هلی ُلْرْمَر لاق لاق علت هل جز دن نی ماس نعو (۱۳۹ )

 (یذمرتلا هاور) . ویلا ىف لب دقق اريح هللا کاج «هلعامل لاق رغم ها می ْنَم

 راس یک کا یار واشرا ےس م آو ہیر ڈا اوری رکن ری تماس ترص: ہجرت
 تک ےیل لات اس 5ھ ريخ هلل کز زد سکه اکو ارب کی لوک 7

 ۱ ` گرت بق یکے یل اد ےن رکن احا

 دا نایب پے دب ےک یہ رداد نئاسحاےن دب ےک نانا کے یزاهصات و : جلو شف

 "یا اء سے رد کد اک ن اص اےر تم رکے یب بلطم اک جان او یخ ل از تکازجبزک رد ناحا

 لنت ےک اعد لا« بس انگار انوکرکه ڑب ےس یھت لا۔کے رہ اظ ڈا دوا ےس کا اطع لدب ناک ا ےک ار

 ۔ے بلطم ی ِءاشلا یف علل قو فی ذرت کد لاک یکن

 فرت کاشان رغم( ف) بص :تاخل

 لجن غم با لس بابا ید ران: دیس رز
 رع لاتا یشن ز تر ی ےک مع ۳ و ترشی الات رز ماست: تب دع وار

 ولي رکن ارس ےلاو ےس آے سر اب یت ص هان 0 ںیہ ےب ےک

 اجےئ اب رکی حس بسوج سیم گز ارام تافو شرم ےس اے ملی لآدیلع لا مس تھا ٹاک
 علت یر ماسا تر ریما نر هتل یش ار ےہ 2 راک یا

 ۱ ۔ےھت

 ۱ ءاعورپ 2 ےک لاب روادالوا ۰

 اژغذت ال: علم هو عیادت یلص ہللا لوس لاق لاق نَع یلاغت هللا یضززباج ْنَعَو ۵ ١(
۳ 

 ءاطع ايف لاسی ًةَعاَس هللا نم اوُقفاَوُت الو م ارم یلع ازغذت الو مک والا یلع ازغذت الو مک سنا یل



 ٠ نان ای یلع _ تک : ھو أ نیبلاطلا نیعم

 ۱ _ (یلمرتلا هاور) . مک بیس

 ۰ ET 1 E لان ےس چرت

 ی درہ دا رکا ۰ً ۶

 سوق مد

 0 ص ص گات :حیرشت

 ۔ ےتوہ ےل ا تاقوا فریم ںیہ تام رن یھبل وقوکن وک اعوروا نت )کیپ یلاھت که ہ یر روا ںیہ تار ر

 دب ئل رد ادراک گدی پا: ےپا تقو یک رکن امنا ے سا ںی وب لود یت امد یم نج ںی
 ںیہن فار اہ لو امد ہی تی دا اج کر کسی مد

7 ۱ 

 کر مد تپ تم ام تہ

 ی

 0207 را 0 ۱۳ باعد ءارغذی اعد ارغذت الو : تاغىل

 فارما رک امج تاگ لیوان( نو وقف اون الو ات«

 ۰ ناب ديوان 6: ا

 ایک لات ران اچ تر :ٹیدخ وار

 ۱ / ۳ مدل هدک

 برق لا لس هلو عید للا یل لو عام ی رفیع ۲۸

 ۱ 1 .ملسم هاورر :ءاَكألا اوزیک اف جاس رو هنر نی بلا نر ام

 خیال هر ایا ظاشرا ےن مل ہل و لعل لا لوس یکے تار ےس فع یا در تر ھر

 فرو اعدددایز( ل هر )ماچ اتوہ بی رٹددایز ےس بس ےک راگدد دار ۱

 بعد شا یکے ا بیا اد شورت لام لالہ ےیدح :حیرشت



 نیحلاصلا ضایر ىلع (216) هر نییناطلانیعم

 : اف اکسل بوخ ںیم تلاع کہ دے سا ءےاتوہہ بیرو

 روال 1 او و درک می اعدد ہیک لاح ںی فام یونس یہ تا رفیع :ور

 ۔ ےس اچ رک اد شم دک اع سز امن فہ ےہ رت ا وو٢ ناز راد.

 ۔ہدنب ےہ یل اج عت کا اکبر( ک برا :تاشل

 ۱ ۱ ر واو وکلا لاقیا بایت صل بات 6:

 تو تارا تاتو
 ان ژانر امر رکو لا .

 بای لاق :ملَسَو هلآ هل ىلا هللا یلص هللا لوس نه ین هللا یضر هنعَو (۱۳۹۹)

 هيلع قفس. بس نر توعد د: لوفي عماد
 لوس ای ليف« ء لجََْتْسَي ام مجز ةَعيطَق وک وأ ماب ع غلام علل باس لار ال : ملسمل ةياَور یف و

 ات و تو سس لری ء لاق ؟لاجفیسْا اما ا هللا

 . هيلع قفعم .ءاَعذلا ع دیو

 کت ےس ںی مت افرا. ل مل Te چر

 فل تر ےس شک چ هد یک و رپ و

 عقل ۔یئوہ ا

 ا : ا انکو و لک بج ےہ لو لوقتقد لا اعد کے نیک س ی تیادد ییا مک

 ار نانی گا ءاعد لالف ےن شک کے ایا رف ؟ے دار مایکے یزاپ دلجا لوسر ےک اسکای يک سد ماکے

 ۔ےر وھی درو سارا کور یوم ن لر اد یر یم کں وہ تک

 ی پا ام ےس کارت تشدد چپ رگ زا لجون انک سی یر :حیرشت

 اتر لوت اتد ہوے اچ یگ ای ءاعد کوج ے لاحتود ابا« هرتافاکن انا يک ش ءاعدروا ےس اچانہر ےترمکءاعد یھب

 _ںیہ ںیتروندنچ یکءاعد تیلور
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 _ یل لی گا زچ جروا یوم لوقأروفہ یک, امد یگ روا یکء امد ےک(

 -یئوہ دعب ےک صرفیمچپ لذقروا کا ءار

 ترو کت لوت کم ۱ یکے ےک لوص ےک تقل کام( .
 هوم تااپ ےسوھب رام تاقو اس ج ےہ وہ تص وا وہ یرت؛ ئل ندا یھب یم سا ےہ
 کناری اچ توی کت ی تک اعد یکی اک ںیم ترش رانا باک ساروا کے هک نر ءاعد(۳)
 ءاعد یھب کیا 0 انکل اے راس تب لات ۓاجایدہلدب بجاک ل امد یکن اک یا
 ۱ 9 یو ک . ۔اتاجایدہلدباکنا ںی آردا لوس لوت

 تخت لار جیب لاجمتسالا_ مرکی رل“ ایمن لج نجع : تاشتا

 اڑ (ف) عیار اتر صر انا( لاعتسا ی ) وحش تر امد یک

 دادی 2گ ماد تالاب کاخ ثیم دع

 . دعا هرات ٹی رح وار

 ۱ ۱ تقوا افو یاو
 ی سر هر هيلع هيلع ىلع اللا ىل نوش ل: "0 99 00
 ` ىلمرتلا هاور . تابَکمل قول رْبذَوِرخآلا لیلا توج :لاَف ؟عَمْسَأ ءاغللا

 زا کت یا اپ ےس مک لر اھت لا یی ڈا لوس کا یا دلش شربت
 ۱ : تم ےک ںوزامم ڈرا سیم ےلج یف اےک تار ا ؟ے وہ لوټ

 نو لورلجهدایز لب کس 7 کل ةٰولّصرواِْیللا ٹ کس و موس ی دع :حیرشت
 4 یا ویر لب امت تاقوا ناروا 2

 یز E مس لا سا ۲اکت اردارمے لب فرج
 رہا تر یک اد تافل انا اقا تقو ےس لیلا جک بنا فرج ملا
 ٌ تر رقص ش تا اےک لا ےہ ا

 .. بیو
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 ماللرواذعب ےک دت تار قعتس فن ب اکر حب ےک وز امن شرف تقوا سود 6ت لوق “ل اعد باَونُكَمْلا ةولّصلا بو

 ۔ےہ ار لرد ںیہ تی دارم تتواکدعب ےک ےس رہی م الس تارخح نکیل ںیہ تیل ارم تو اکی ےس ےس رھی

 رک اھ ءاعد کہ ی غا ماد باد آن نسب جاو اپر مزا اعد تجار :و را

 ب مرز تیک آه وضو تارا ںوہ کند کر 4 3 ام کیم ترو یک ت جا

۳ 

 تا < زلف تار" ی لیلا --7 ارگ ںیہ یم ترج تو ی

 انش ی

 اد تا بد یا نس: تی دح جت

 عادت نرم لاکن ادع لات یش وا تر تن: تری ده وار ۱

 بلطماکت یلوق یک اعد
 :لاَقَمَلَسَر هلآ زی یا هل یلص لوس دَر نأ هنَع یلاعت هللا یر تیاص نُ ها ََْو (۱ ۵۰ ار

 ما عدي ذيل ام اهم ءوشلا نب هن قرض زا اه ها اتآ هل ةَوغ ب ىلا هللا عدس ضایعات

 حیحص نسح ثیدح لاقو یدمرتلا ہاور رک هللا : لا زین اُ ما نت لر لا مجز ةف ر

 “اهل رجلا نم هل رخ برا" هيف دازو دیعس یبا ةياور نم مکاحلا هاورو

 بر نکا اشا مول ریش لا وسر کے س تیادر ےس دعا نر تم ازدواج

 ےتدرکر وو فیل لوک سچ ای ںیہ ے دے دزچ ب واط یکی ا ےا یل اھت لذت لی بستر اعد ے لات شام
 شاه < ںی امد تاک ب وخ آب اال یک د آے یآ۔ رد یر تپ ےس ماد یک انگ ت بج ںی
 ےک ما ےل ےک یس 7 لا فلز تب یگ ل اھت: افشا ےن لورم

 ۱ ابهر

 ۱ 0ِ ےہ اچ انہ رد ے کروا لر اعد شی وکن سنا کہ ہی مد کالای ٹیم :حیرشت

 ۱ یاد ےن ےل دب ےک ءاعد( ٣ الب یاب رب لوقآر و اعد(۱)۔ ںیہ ستروص فان کت یوم لاک
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 ت ور مار مر ےہ ےہ ےہ
 تر و یی تر ےن

 ۱ ۔ے ترو گیا کت یل ویک اتد یی اکسل

 تک ۶ رگ ما اس2 تست هداف

 ۱ 8 بسا ی ار واز لوک

 ۱ n رد یک اپ رو مو گی تسکر اه ثیدم(۲)
 وہاڑی ہذجاکل ا رنک ایت :ایل رکا نی ی وے یی اکڑ یا زین اذا

 ٠ ارس لار (لف) ترص ءاعد نھ“ ةوغدب :تاخل

 مالکیت
 5 نو اسکیس اتا یش تماس نه دات :ثیب دج کو ار

 نا َمَلَمَو هل هل يلع یا لا یلص و تبع یی يا نا عزا ۵۰7
 LEL مش رس یا ae هللا الل ٦ :برگلا دنع :َلْوُق

 ا هيلع قفعم . لا شرع بر ضا بَرَو تولا ۱
 ےب ریپ 7 ای لات لک رس اھل الا ام ایا بر 3

 بر هلال ميلا شر بر لار هل ميل ميا هللا هلو مخرب تقو ۱

 لس اپرا او تو و مرگ ۳ بر ضرا بَرَو ِتوٰمُسلا
 باکس اک ناس آر ارپ وج کلا ےہ رپ ںی اک یے بروج ےک لا لا ے اومد
 ۱ ا کرک راکم ز

 ۱ ۱ ے لات ضا ترے یک تارقاپ ا موش کالا ثیب دح :حیرشت

 زا لات ی ترضخ [ لا ےس اہکنا ےک لگ وات اره ےک ےن رکا اقا بایسا کرہ ا
 7 ی ےہ 7 ارم رک لت ی ۱
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 5 ۔ےہ شاگب اپ ےک
 ناس کا ملت رک رط کت اب اپ های رد ميل لاق
 رب یر رک روا رگ و خاو یر لہ کن ویلا کں یہ لز راپ دری وای ب سیما شیر رک

 کت اجاحوج لب ےتامرف لوت روا ںیہہ ے کف ام ساق رر تو تاجام وارا اہ اف رط یک اج

 ۔ںیہ تسامرفادول ےساے کل اوس

 ۔ےہ بعد لا تقو ےک تام, تیم هداف

 و تر ميل ان: نانی نس مس( ن) ایم برگلا :تاخل

 ۔اوہ شا اوہ نار میر
 ربات مس و تالا بانکی راقب چک: ید مت

 ضرورت: شیره گوار

 ' هقیفوتو یلاعت هللا نوعب تمت

 2 یر ضخ روا ےس ہر کاپ کت اخ اکد الدا یک اروااک قحا لات مرا کلم اجرک اعد ےس یتا

 نم آے ار ب ہین ایپ نا اک اروا یر اھ وک چ کپ آر دات عافش



 لام کا اوم
 عی دام ما

 ارگ نتفلگ ہیمالسا هساج
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